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گزارش
تکاندهنده
درباره
رفتارهای
نژادپرستانه
در وزارت
مهاجرتکانادا
گــزارش  ۲۰صفحــهای بــه شــدت
تکاندهنــده رفتارهــای توهینآمیز
و تبعیضآمیــز در وزارت مهاجــرت،
پناهجویان و شــهروندی کانادا از چند
روز پیش در اینترنت نیز قابل دسترسی
کاربران است.
این گزارش که تحت عنوان «گروههای
گفتوگوی کارمندان وزارت مهاجرت
درباره ضدنژادپرستی» تهیه شده ،ژوئن
گذشــته در اختیار مســئوالن وزارت

وکﻼی رسمی بریتیﺶ کﻠمﺒیا در خدمت شما

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

604-227-6000
www.bijan.law

778-558-8272
?Are You Readinag This
این مکان برای آگهی شما رزرو شده است!

مهاجرت قرار گرفته است.
این گزارش انتقادآمیز بر پایه اظهارات
ده گروه گفتوگو که شرکت تحقیقاتی
پــوالرا ایجاد کرده و  ۵۴کارمند وزارت
مهاجــرت در ماه مارس در مباحث آن
شرکت کردند ،تهیه شده است.
بســیاری از کارمندان وزارت مهاجرت
در جلساتی که در این چارچوب برگزار
شــد ،اذعان کردند که در محیط کار
شــاهد رفتارها یا سخنان توهینآمیز

و نژادپرســتانه بودهاند .گزارشی که در
این باره تهیه شــده از این برخوردهای
توهینآمیز به عنوان «تعرض» یاد کرده
است.
وزارت مهاجرت کانادا در اولین واکنش
به انتشــار این گزارش انتقادآمیز اعالم
کرد کــه اظهارات و دیدگاههای مطرح
شده در گفتوگوهای گروهی کارمندان
وزارتخانه را بسیار جدی میگیرد و برای
مقابله با معضل نژادپرســتی ،اقدامات

الزم را انجام خواهد داد.
وزارت مهاجرت کانــادا تعهد کرد که
روندهای مهاجرت را به شــکلی کامال
منصفانــه و بــه دور از ذهنیتهــا و
دیدگاههای نژادپرستانه به اجرا بگذارد.
جاگمیــت ســینگ ،رئیــس حزب
نیودموکرات کانادا ،در پاسخ به سوالی
دربــاره گزارش انتقادی پــوالرا اذعان
کرد که از شنیدن محتوای این گزارش
شوکه شده است.

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

مدیریت امﻼك مسکونی
و خدمات اجاره
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604-817-9933
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وکیﻞ مهاجرت به آمریکا و کانادا

وکیﻞ رسمی بریتیش کلمبیا

مهاجرت به آمریکا و کانادا
دعاوی خانوادگی (طﻼق)

نازنین کهن

604-۹۸4-7۵۵۵

604-620-9598

www.hansonco.ca

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

مﺸاور شما در امور امﻼك

Each office owned and operated independently

info@yalaw.ca
جهت رفع ممنوعیت به آمریکا ((US Waiver
و کانادا با ما تماس بﮕیرید.
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آیا ما ایرانیان هم نژادپرستیم؟

نماز باران ،استخاره و دعانویسی
به جای مدیریت علمی
مجیدمحمدی
به گفته حسین میرزایی ،عضو مجلس از اصفهان« ،راهحل
کوتاهمدت رفع معضل آب زایندهرود توسل به معصومین،
به ویژه امام موسی بن جعفر و نماز باران است( ».همشهری
 ۱۵مهر  )۱۴۰۰امام جمعه اصفهان و دیگر شهرهای ایران
بارها «نماز باران» برگزار کردهاند .چه نوع روش حکمرانی
به چنین دستور العملهایی منتهی میشود؟
بایســتهها و لوازم حکومت دینی  -چرا حاکمان امروز
ایران حکومت خود را «حکومت دینی» معرفی میکنند؟
به سه دلیل مختلف که البته حسابکشی و نظارتپذیری و
عدالتخواهی جزو آنها نیست .نخست ،این که میخواهند
با اتکا بــه باورهای دینی مــردم و نه رای شــهروندان و
کارآمدی ،بر جامعه حکومت کنند .دوم آن که دینی اعالم
کردن حکومت ،موجب انحراف افکار عمومی از بسیاری از
کارکردهای عرفی دولت ،مثل دفاع از حقوق شهروندی و
فراهم آوردن زمینههای رفاه عمومی ،و به جای آن تمرکز
بر کارکردهای دینی مثل اجرای احکام شریعت است .دلیل
سوم ،فراتر از وجه مشروعیتبخشی و ماموریت دولت ،به
روشهای حکمرانی و مقررات و قوانین حاکم راجع است.
از این رو ،اجرای شریعت به عنوان عمل به تکلیف و رفتن
به دنبال راهحلهای قدسی به عنوان روشی بهتر یا همارز
راهحلهای دنیوی و عرفی ،دینی بودن حکومت را تعیین
میکنند و تا هنگامی که حکومت ادعای دینی بودن دارد،
از این امور دست نخواهد کشید و تا هنگامی که دینی بودن
آن در جامعه خریدار دارد ،این وجه کنار گذاشته نخواهد
شد .در این نوشته به برخی از این راهحلهای قدسی برای
امور دنیوی اشاره میکنم.
نماز باران -ائمه جمعه شــهرهای مختلف ایران که چند
سالی است به دلیل نوع مدیریت آب (مثل انتقال به دیگر
اســتانها و سدسازیهای بیرویه و نادرست) با تنش آبی
و کمبود آب مواجه هســتند ،هر از چند گاهی مردم را به
نماز باران دعوت میکنند و برخی از این مراسم نیز به اجرا
درآمده است ،بدون آن که هیچ تاثیری داشته باشد .مقامات
جمهوری اسالمی ایران در خشکاندن رودخانهها و تاالبها
و دریاچهها با استخاره و نماز تصمیمگیری نکردند و بعد از
ایجاد بحران ،به جای تغییر سیاست ،به راهحلهای قدسی
روی آوردهاند.
باور به این که با نماز میتوان از خدواند خواســت ابرهای
بــارانزا را از یک منطقه به منطقه دیگر ارســال کند ،با
نیامدن باران هرگز ابطال نمیشود ،چون همیشه میتوان
نیامدن باران را بر گردن عدم خلوص افراد در نماز یا گناهان
باران پس
بیشمار افراد انداخت .تا کنون گزارشی رسمی از ِ
از دعای باران منتشر نشده است .اگر چنین اتفاقی میافتاد،
حتما به عنوان موفقیت آن نماز منتشر میشد.
تصمیمگیری با اســتخاره -این امر در دوران احمدینژاد
به شــدت رواج داشــت« :در ابتدا وقتی آقای احمدینژاد
پیشنهاد حضور کردان در [وزارت] نفت را دادند ،من تأکید
کردم مشکلی برای مدیریت وی در نفت ندارم .آقای رئیس
جمهوری هم تأکید داشتند حضور کردان قطعاً برای من
مفید خواهد بود .من هم با این شرط که آقای احمدینژاد
اســتخاره کنند و اگر خوب آمــد وی را برای تکیه بر این
ســمت معرفی کنند ،قبول کردم .بعد از آن ایشان گفتند
اســتخاره کردهاند و خوب آمده و مــا هم وی را به عنوان
قائممقام خودمان منصوب کردیم( ».غالمحسین نوذری،
وزیر نفت دولت احمدینژاد ،خبر انالین  ۲۲تیر )۱۳۹۰
در دوره روحانــی حداقــل در ظاهر ،نمونــهای از این نوع
تصمیمگیری در چارچوب قوه مجریه مشاهده نشد.
با روی کار آمدن دولت رئیســی که بخش قابلتوجهی از
مدیران دوره احمدینژاد را به کار گرفته است ،به احتمال
زیاد همین روال به جای شایستهساالری در انتخاب مدیران
در کار بوده است ،بدون آن که آن را رسانهای کنند .مدیران
جمهوری اسالمی ایران در اسالممداری و شریعتگرایی با هم
نشریهاجتماعیفرهنگی

مسابقه میدهند و استخاره ،باالخص با مراجعه به روحانیون
قم ،یکی از ابزارهاســت .مدیرانی که اکثرا پیشانی خود را
سوزاندهاند (به عنوان جای مهر) ،به احتمال زیاد با استخاره
تصمیــم میگیرند .این روش قدسیســازیِ تصمیمهای
عرفی ،در نظام والیت فقیه کامال جای دارد .جالب است که
این استخارهها تنها در مورد جمعی خاص (فارغ التحصیالن
مدرسه حقانی یا جامعهالصادق) صورت میگیرد.
دعانویســی -از آنجا که آمادگی ورزشــی و مدیریت و
برنامهریزی و تاکتیک ،میزان نقش بخت و اقبال (چیزهایی
کــه نمیدانیم و بــه گردن بخت و اقبــال میاندازیم) در
پیــروزی در ورزش را به صفر نمیرســاند (چون رقابتها
بسیار سخت و نزدیک شده است) ،ورزشکاران برای استفاده
از بخت و اقبال برای موفقیت در بازیهای ملی و بینالمللی
جنبل اسالمیشده (دعا) میروند .دعا و
،به ســراغ جادو و
ِ
متون مقدس در جامعه مذهبی ،بخشی الینفک از این جادو
و جنبل خواهند بود .به دلیل تقاضا در این بازار ،روحانیون
و مدعیان ارتباط با امور قدسی تالش میکنند راهحلهای
قدسی عرضه کنند .در ایران ،این تالش در سالهای اخیر
اوج گرفته است.
بهنام ابوالقاســمپور ،بازیکن اسبق پرســپولیس ،به خبر
ورزشی میگوید« :دوستی در خیابان ما را دید وگفت خوب
با جادوگر میبرید ،ما هم گفتیم جادوگر کدام اســت؟! با
آقای جان ملکی هماهنگ کردیــم و رفتیم جادوگر را از
نزدیــک دیدیم که در کالک کرج بــود .یک اتاقی بود که
گوشهاش پر از شمع و کشــکول و تاس و قرآن و پیراهن
انواع تیمها بود .زمانی هم که صحبت میکردیم ،سرمربی
زنــگ زد و از او اجازه گرفت چقدر تیــم را بدواند ،چقدر
ریکاوری کند .سرمربی گفت من  ۲۰دقیقه تیم را دواندهام،
گفت باشه زیاد فشار نیاور!  ...روز اولی که سر تمرین رفتیم
از ما اسم مادرهامان را پرسیدند! ما هم به شوخی گرفتیم
و گفتیم  ۳۰ســال است فوتبال بازی میکنیم کسی اسم
مادرمان را نمیداند .مادر من ســید بود و گفتند تاثیری
ندارد ...یک چیزی در دستمان یا ساق پایمان میگذاشتند
یا میگفتند قبل از بازی فالن چیز را بخورید .این موضوع
در ذهن ما رفته بود و ما هم این کارها را انجام میدادیم».
( ۱۴آبان )۱۳۹۸
راهحل قدسی ،ذاتی حکومت دینی -بدون حکومت دینی
نیز افراد دیندار برای حل مسائل ،مشکالت ،و نگرانیهای
شــخصی ،خود ممکن است به سراغ دین بروند (به زیارت
بروند ،خود را به ضریح مقدســان ببندند ،یا نذر کنند) و
این مساله شخصی است .در یک جامعه فردگرا ،نمیتوان
و نباید جلو این رجوع را گرفت .اما در یک حکومت دینی
که خود را حالل همه مشــکالت عمومی معرفی میکند
و مدعی اتصال به امر قدســی اســت ،راهحلهای قدسی
ظاهرا بیهزینه ،اما فریبدهنده و توجیهکننده به سرعت
به میدان میآیند .حال این راهحلهای قدسی را به دست
سیاستمداران غیرپاسخگو در حکومت دینی بسپارید .هرگز
نخواهید توانست آنها را از این سیاستمداران بگیرید ،چون
راههایی برای عدم پاسخگویی و توجیه ناکارآمدیهای خود،
به دست آنها دادهاید.
تسخیر همه نهادها و فرایندهای عرفی برای اسالمگرایان
کافی نبوده است .اسالمگرایان شیعه در ایران با گزینش و
تقلب و مدرسههای «فرهنگ» ،اکثر کرسیهای دانشگاهی،
مقامات دولتی ،و عناوین هنری و ادبی را به خود اختصاص
دادهانــد و این آنها را قانع نمیکند .آنها تالش دارند در
حوزههای ماوراءالطبیعی نیز انحصارات خود را ایجاد کنند.
کســانی که خواهان حکومت دینی برای حل مشــکالت
جامعه بودند ،اکثرا از این «راهحلهای قدســی» روحانیت
برای مشکالت دنیوی آگاه بودند ،اما اراده معطوف به قدرت،
آنها را از آیندهنگری بازداشت .تا حکومت دینی وجود دارد،
ادعای حل مشکالت و رفع نگرانیهای عمومی با دعا و نماز
و روایات هم وجود خواهد داشت.

آیا به راستی کامیونیتی ایرانیان در کانادا که در بسیاری موارد خود را قربانی رفتارهای نژادپرستانه
خطاب میکند ،خود نیز میتواند نژادپرست شود؟
انتشار یک ویدئو از رفتار یک خانم ایرانی-کانادایی با کارگر
فیلیپینی قهوهخانهی تیمهورتوتز در مارخام در اســتان
انتاریو ،این روزها توجهات زیــادی را به خود جلب کرده
است.
رفتار این زن جوان ایرانیتبار که بسیاری آن را نژادپرستانه
قلمداد میکند ،بــاب گفتگویی را باز کرده که به ما اجازه
میدهد بار دیگر رفتارهای خود با دیگر اقلیتهای قومی و
مذهبی را ارزیابی کنیم.
آیا به راســتی کامیونیتی ایرانیان در کانادا که در بسیاری
موارد خود را قربانی رفتارهای نژادپرستانه خطاب میکند،
خود نیز میتواند نژادپرست شود؟
چند روزگذشته تصاویری از برخورد یک شهروند کانادایی
ایرانــی االصل با یکی از کارمندان قهوهفروشــیهای تیم
هورتونز در شــبکههای اجتماعی منتشــر شد که بازتاب
زیادی به وجود آورد .شبکه  OMNIاین داستان را پوشش
داد و خانــم کانادایی-ایرانی کــه در این فیلم از جمالت
تحقیرکننده علیه کارگران فیلیپینی تیمهورتونز استفاده
میکند ،بعدا ً مجبور به عذرخواهی شد.
به طور خالصه ماجرا این بود که وقتی این خانم از برخورد
فروشنده ناراحت شــده بود به وی میگوید تو فیلیپینی
هستی و فقط باید خانههای مردم را تمیز کنی و اینجا در
قهوهفروشی چه میکنی؟
در پاسخی که این فرد منتشر کرده ،اشاره نموده که به هیچ
وجه نژادپرست نیست و حتی قصد دارد از خدمه فیلیپینی
برای تمیز کردن خانهاش استفاده میکند و اسپانسر یک
خانم فیلیپینی شده تا به عنوان خدمتکار خانه او به کانادا
بیاید و در خانه او زندگی کند.
بحثهای بسیاری در حاشــیه این موضوع که تنها یکی
از موارد این چنینی اســت درگرفته اســت که آیا واقعا ما
ایرانیهای مقیم کانادا ،نژادپرست هستیم؟
ما که کلی دوست و آشنای غیر ایرانی داریم چطور میتوانیم
نژادپرست باشیم؟ ما که حتی گاهی در آن سوی طیف قرار
داریم و بســیاری از روابط درون اجتماع ایرانیان را حذف
کردهایم چطور میتوانیم نژادپرست باشیم؟
شــاید بخش بزرگی از ایــن ایهام بر ســر ترجمه کلمه
نژادپرســتی باشــد .این کلمه این بار را به همراه دارد که
منظور ما رفتاری است که حاکی از برتری نژادی ما باشد.
اینکه برای مثال همه ایرانیها چنین و چنان هستند .اما
معنی رایج این کلمه شاید بیشتر به رفتارهای نژاد محور یا
تبعیضهای نژادی نزدیک باشد.
شما ممکن اســت نســبت به نژاد خودتان – حاال به هر
معنی که میخواهید آن را تعبیر کنید – هیچ احســاس
برتری نداشته باشید اما در مواجهه با گروهی دیگر از مردم
آنها را به جای معیارهای فردی و اجتماعی رایج بر اساس
ویژگیهای نژادی تعریف میکنید.
وقتی این خانم ،به دلیل اینکه فروشنده قهوه که با او اختالف
پیدا کرده است ظاهری فیلیپینی دارد ،به او میگوید تو باید

سردبیر و مدیر مسوول :رامین مهجوری

دستیار سردبیر و مدیر اجرایی :فروزان یزدان
وب سایت :امیررضا تمدندوست
پیوند مونتریال :محمد رحیمیان 514-996-9692

هر جمعه منتشر میشود
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فقط خانه تمیز کنی چون فیلیپینیها فقط برای این کار
مناسب هستند ،یعنی او دارد مردمی با ظاهر مشابه را در
یک ظرف قرار میدهد و آنها را در یک طبقه قرار می دهد
و بر اساس این تشابه خاستگاه ،آنها را تنها برای یک کار
مناسب میبیند یا برای کارهای دیگر مناسب نمیداند.
این تعریف دقیق رفتار نژادزده است.
از آن بدتر این که به نظر میرســد نسبت به این موضوع
جهل بزرگی وجود دارد .وقتی ایشان در پاسخش میگوید
من نژادپرست نیســتم وگرنه برای تمیز کردن خانهام از
خدمتکار فیلیپینی استفاده نمیکردم ،یعنی کوچکترین
درکی از این ندارد که همین توجیه ،اتفاقا تاکید نگاه نژادی
او اســت .او از شخص فیلیپینی برای همان کاری که فکر
میکند این گروه از مردم برای آن مناسب هستند ،استفاده
میکند.
به اطراف خود با دقت بیشتری نگاه کنید .کلمه نژادپرستی
را حذف و قضاوت بر اســاس نژاد را جایگزین آن کنید تا
ببینید چقدر از رفتارهای ما در این طبقه قرار میگیرد.
چند بار کسانی را دیدهاید که درباره بخشی از یک جامعه
(سیاهپوســتان ،بومیــان ،هندیها ،اعراب یــا یهودیها،
سیکها ،مسلمانان ،زرتشتیها و …) به عنوان یک کلیت
یکدست حرف میزنند و شغل ،وضعیت اقتصادی ،اجتماعی
یا سیاسی خاصی را به همه آنها نسبت میدهند؟
در همین ماههای گذشــته چقدر در حلقههای نزدیک به
خود شاهد دشنامهایی بودید که به طور جمعی به چینیها
نســبت داده میشد چون بر اســاس تصوری غلط ،چین
مسئول همهگیری در جهان است؟
آیا اینها مواردی هســتند که در زیر چتر نژادزدگی قرار
میگیرند؟ بدون هیچ شکی جواب مثبت است.
آیا ما ایرانیــان که خود در موارد زیادی قربانی نگاهی این
چنینی بودهایم ممکن است چنین رفتاری را داشته باشیم؟
صد در صد
به دالیل مختلف سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگی همه ما
پیشفرضهایی داریم که گاهــی به صورت ناخودآگاه در
آمده و متوجه مسموم بودن آنها نیستیم.
راه حل چیســت؟ اینکه ما کمی هشیارتر نسبت به رفتار
خود و دیگران نگاه کنیم .در مواردی به جای نظر دادن یا
تایید بی فکر ،کمی تامل کنیم .ببینیم آیا با حرف و رفتاری
در حال عمومیــت دادن یک رفتار به یــک گروه نژادی،
مذهبی یا هر چیز دیگر هستیم؟
باید به یاد داشــته باشیم که ما در جامعهای فعال و دارای
تحوالت ســریع زندگی میکنیم .رفتار و حضور اجتماعی
ما مانند هر مهارت دیگری امری نیســت که یک بار آن را
یاد گرفته باشــیم و در ذهن ماندگار شده باشد .ما هر روز
بایــد نگاهی دوباره به رفتارهای خودمان بیندازیم و آنها را
بسنجیم .گوش کنیم و یاد بگیریم و بهتر شویم.
تحریریه نشریه «مداد»
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کابینه جدید ترودو
 ۲۶اکتبر سوگند یاد خواهد کرد
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز جمعه با انتشار بیانیهای اعالم کرد مراسم
ادای سوگند اعضای جدید هیئت وزیران یازده روز دیگر یعنی  ۲۶اکتبر برگزار
خواهد شد و پارلمان نیز تقریبا یک ماه بعد یعنی  ۲۲نوامبر فعالیت خود را از
سر خواهد گرفت.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا ،در بیانیه نخست وزیر کانادا که صبح روز
جمعه منتشر شد ،آمده است؛ جاستین ترودو اطمینان میدهد که برابری مرد و
زن در کابینه جدید رعایت خواهد شد.
برای این که نشستهای جدید پارلمان آغاز شود ،دولت جدید کانادا سخنرانی
جدید تاج و تخت ایراد خواهد کرد و در آن سیاســتها و طرحهای خود را در
زمینههای مختلف به ویژه مبارزه با کووید ۱۹تشریح خواهد نمود.
از جمله اولویتهای دولت جاســتین ترودو میتوان به الیحه منع درمانهای
تبدیلی که از نظر کارشناسان زیانبار هستند ،اشاره کرد.
دولت ترودو همچنین قصد دارد یک مرخصی استعالجی با حقوق ده روزه برای
کارگرانــی که تحت قوانین و مقررات فدرال هســتند ،برقرار کند و تالشهای
استانها و سرزمینهای مختلف کشور را برای بهبود مزایای مرخصی استعالجی
که به شهروندان اختصاص مییابد ،هماهنگ نماید.
نخست وزیر کانادا همچنین با سران احزاب مخالف رایزنی کرده و به آنها قول
داده است که پس از گفتگوهایی که با کاناداییها خواهد داشت ،درباره دغدغهها
و اولویتهای شهروندان کانادایی با آنها تبادل نظر کند .از جمله موضوعاتی که
احتماال در این گفتگوها مطرح خواهد شد مسئله ضرورت واکسینه شدن همه
نمایندگان مجلس عوام در برابر کووید ۱۹است.

پیشبینی درآمدهای میلیاردی از
مالیات بر شرکتهای چندملیتی

کریســتیا فریلند ،وزیر دارایی کانادا ،روز شــنبه  ۱۶اکتبر اعــام کرد اجرای
توافقنامهای که اتاوا ده روز پیش با  ۱۳۶کشــور در خصوص مالیات حداقلی بر
شرکتهای چندملیتی منعقد کرده است ،ساالنه  ۴.۵میلیارد دالر برای کشور
عایدی خواهد داشت.
به گزارش هفته ،به نقل از رادیو کانادا ،از زمان انعقاد این توافقنامه ،اولینبار است
کــه وزیر دارایی کانادا ارزیابی خود را از درآمدهای احتمالی کانادا در این زمینه
ارائه میکند .خانم فریلند در گفتوگو با برنامه  The Houseکه از سی.بی.سی
پخش شــد ،تصریح کرد هنوز برخی جزییات این توافقنامه نهایی نشده است،
بنابراین ارزیابیها و آمار و ارقامی که ارائه میکنیم ،دقیق نیست.
به موجب این توافقنامه که تحت نظارت ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی
 OCDEمنعقد شده است ،شرکتهای چندملیتی که گردش مالی باالی یک
میلیارد دالر دارند ،باید از سال  ۲۰۲۳حداقل  ۱۵درصد مالیات پرداخت کنند.
این توافقنامه به کشورهای عضو اجازه خواهد داد از سال  ۲۰۲۴تا  ۲۵درصد بر
سود شرکتهای بزرگ چندملیتی که در خاک آنها فعالیت میکنند ،مالیات
بگیرند .ممکن است برخی از این شرکتها مثل آمازون ،فیسبوک و گوگل که
گردشهای مالی ساالنه چند میلیارد دالری دارند ،به هیچ وجه حضور فیزیکی
در یک کشور نداشته باشند با این حال ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود.
به رغم این که اجرای این توافقنامه در سطح جهانی بسیار دشوار است اما عالوه
بر خانم فریلند ،وزرای دارایی کشــورهای گروه  ۲۰نیز که در روزهای اخیر در
واشنگتن گرد هم آمده بودند ،بر این توافقنامه مهر تایید زدند تا به این ترتیب
راه برای تصویب رسمی این سند توسط سران اقتصادهای بزرگ جهان که اواخر
این ماه در رم تشکیل جلسه خواهند داد ،هموار شود.

واکسیناسیون کووید ۱۹-برای اعضای پارلمان و ورود به مجلس عوام اجباری شد

تعداد کرسیهای پارلمان بر اساس تغییرات جمعیتی کشور تغییر میکند
مداد -به گزارش سی.بی.ســی  ،روز
سهشنبه هیئترئیســه پارلمان که
مسئول وضع قوانین اداری است اعالم
کرد ،هنگام بازگشایی پارلمان در ۲۲
نوامبر ،اعضای پارلمان کارکنان دفتر
تحقیقات سیاســی ،کارکنان ادارات،
اعضای گالری مطبوعــات پارلمان،
بازدیدکننــدگان تجــاری پارلمانی،
پیمانکاران و مشــاوران و هر شخص
دیگری که وارد مجلس عوام میشود
بایــد بهطورکامل علیــه کووید۱۹
واکسینه شده باشد.
در این میان افرادی که دالیل پزشکی
معتبر برای اجتناب از واکسیناسیون
دارند ،از این قانون مســتثنا خواهند
بود اما باید آزمایش کووید ۱۹سریع
آنتیژن منفی ارائه دهند.
در ضمن یک فرد کامل واکسینه شده
فردی است که  ۱۴روز از دریافت دوز
دوم واکسن مورد تأیید بهداشت کانادا
به وی گذشته باشد.
عالوه بر این ،سیاست واکسیناسیون
اجباری در کنار اقدامات پیشگیرانهای
که در حــال حاضر در پارلمان وجود
دارد ،ازجملــه اســتفاده اجباری از
ماسک و ممنوعیت ورود به محوطه
پارلمان برای عموم اجرا خواهد شد.
هر دو حزب لیبــرال و نیودموکرات
ملزم شــدند که نامزدهای خود را در
طــول مبارزات انتخاباتی واکســینه
کنند .حزب بلوک کبکــوآ در طول
مبارزات انتخاباتی اعالم کرد که همه
نامزدهای این حزب واکسینه شدهاند.

افزایش تعداد کاناداییهایی که اتاوا را مانع پیشرفت کشور میدانند
مــداد -به گــزارش سی.بی.ســی،
نظرسنجیها نشــان میدهد تعداد
کاناداییهایی که اتاوا را مانع پیشرفت
میداننــد در حال افزایش اســت و
این بدبینی با ســفر ترودو به توفینو
بیشــتر شــده و دیدار وی با بومیان
Secwépemc

te

Tk’emlups

نسبت به کاهش آن مؤثر نبوده است.
جاســتین تــرودو ،نخســتوزیر
کانــادا ،پسازاینکه دعــوت بومیان
 Tk’emlups te Secwépemcرا
بــرای دیــدار در روز ملی حقیقت و
آشتی نادیده گرفته و این روز تعطیل
را بــا خانواده خود ســپری کرد که
واکنش شــدید کاناداییها را در پی
داشــته ،روز دوشــنبه با این بومیان
و بازماندگان مدرســه شــبانهروزی
کاملوپس در بریتیش کلمبیا ،دیدار
کرد.
بر اســاس تحقیقات جدید موسسه

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

هایﻼیت ،کوتاه
رنﮓ ریشه ،بند و ابرو

کردن (خانمها)

ﻟﻄفا برای تﻌیین وقت با ما تماس بﮕیرید

محیطزیست ،تعداد کاناداییهایی که
معتقدند در طول زندگی خود شاهد
مصالحه واقعــی بین دولت و بومیان
خواهند بود ،در پنج ســال گذشته با
شــش درصد کاهش از  ۶۸درصد به
 ۶۲درصد رسیده که این عدم اعتماد،
بیشــتر در میان افراد  ۱۸تا  ۲۹ساله
دیده میشود.
از ســوی دیگر درصد کاناداییهایی

که معتقدنــد سیاســتهای دولت
فدرال مانع اصلی دستیابی به برابری
برای بومیان اســت نیــز  ۱۱درصد
افزایشیافتــه و از  ۲۶درصد به ۳۷
درصد رسیده است .این اعداد میتواند
نشــان دهد که کاناداییها به درک
واقعبینانهتــری از انــدازه و ماهیت
مشکل دست پیداکردهاند.
با توجه بــه اینکه دولت تــرودو در
تحقق هدف خود برای رســاندن آب
آشامیدنی سالم به جامعه بومی طی
پنج سال گذشــته ناموفق بوده ،این
مسئله باعث ایجاد بدبینی بیشتر مردم
به دولت شده و شــک و تردیدها را
نسبت به آن افزایش داده است .ترودو
از سوی بسیاری از مردم کشور متهم
شده که بهاندازهکافی تالش نکرده و
این اتهامات میتواند وی و حزبش را
در انتخابات بعدی نخستوزیری دچار
مشکل بزرگی کند.

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

Flat Iron --- Brushing
»نورت ونکوور«

محافظهکاران آمار واکسیناســیون
مشــابهی منتشــر نکردهاند اما این
حزب در مــاه ســپتامبر اعالم کرد
که نماینــدگان محافظــهکار همه
دستورالعملهای بهداشت عمومی را
دنبال خواهند کرد.
در همیــن حال به گــزارش گلوب
انــد میل ،بر اســاس قانــون ،تعداد
کرسیهای پارلمان بر اساس تغییرات
جمعیتی در کشور تغییر میکند .بر
اساس تغییرات جدید ،روی هم رفته
قرار است چهار کرسی به پارلمان ملی
کانادا اضافه شــود .به این ترتیب ،در
مجموع شاهد حضور  ۳۴۲نماینده در
مجلس عوام خواهیم بود.
آلبرتا در انتخابات بعدی میتواند سه
نماینده بیشــتر به پارلمان بفرستد.

انتاریو و بریتیش کلمبیا نیز هر کدام
یک نماینده بیشتر روانه اتاوا خواهند
کرد.
تعداد کرسیهای ســایر استانها و
قلمروها تغییری نخواهد کرد و فقط
یک کرسی از کبک گرفته میشود.
بر اســاس قانــون اساســی کانادا،
حوزههای انتخاباتی کشور هر ده سال
پس از انجام سرشــماری ملی تغییر
مییابد .رشد جمعیت کبک پائینتر از
میانگین استانهای دیگر است.
بــه این ترتیــب ،در انتخابات بعدی
انتاریــو  ،۱۲۲بریتیش کلمبیا  ۴۳و
آلبرتا  ۳۴کرسی را در اختیار خواهد
داشت.
ســازمان انتخابات کانادا اعالم کرد
اندازه حوزههای انتخابیه نیز از فوریه

سال آینده تغییر خواهد کرد.
از گذشته ،تعیین محدوده حوزههای
انتخابیههمیشهموضوعیبحثبرانگیز
برای احزاب سیاسی کانادا بوده است.
گاهی اوقــات تغییر ایــن محدوده
موجب از بین رفتن اکثریت طرفدار
یک حزب میشود که همین موضوع،
به مخالفت حزب مذکور با اجرای این
تغییراتمیانجامید.
برخی از احزاب نیز به آنچه گستردگی
بیــش از حد یــک حــوزه انتخابیه
میخوانند اعتراض میکنند ،زیرا بر
این باورند که یــک نماینده پارلمان
نمیتواند به خوبی به نیازهای مختلف
حوزهای که بیش از حد گسترده است
بپردازد.
قلمروهای شمالی نوناووت ،یوکان و
مناطق شــمال غرب کانادا هر کدام
فقط یک نماینــده در پارلمان دارند
و در نتیجه کل مســاحت هر کدام از
آنها فقط یک حوزه انتخابیه به شمار
میرود.
سازمان انتخابات کانادا میگوید نقشه
جدید توزیــع حوزهها برای انتخابات
سراسری بعدی طراحی شده است که
احتماال تا قبل از آوریل  ۲۰۲۴مالک
اجرا قرار نمیگیرد.
کمیسیونهای مستقلی که حوزههای
انتخابیه جدیــد را تعیین میکنند
متشکل از یک قاضی منتخب از سوی
رئیس دادگســتری استان و دو عضو
منتخب توسط رئیس پارلمان فدرال
خواهد بود.
این کمیسیونها به بررسی مواردی
مثــل میانگیــن جمعیــت ،الگوی
جمعیتشناختی ساکنان آن منطقه و
موضوعاتی دیگر میپردازند .همچنین
پیش از تصمیمگیری نهایی ،نظر افراد
محلی نیز پرســیده شده و جلساتی
برای شنیدن نظرات کارشناسی نیز
ترتیب داده میشود.

ﻟﻄﻔﺎ ً ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ و اطﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

604-219-6202

www.abchibc.com

ASTTBC PI0534
CPBC Licence 76927

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse
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افزایش مسمومیت ناشی از مصرف یک
داروی حیوانی برای درمان کووید۱۹

چگونگی تزریق دوز سوم واکسن کرونا در کانادا
اگرچــه در حال حاضــر تزریق دوز
یادآور یا دوز سوم واکسن کووید ۱۹
برای اکثر کاناداییها توصیه نمیشود،
اما این دوزها در اختیار افرادی خاص
یا افرادی که برای کار ،بر اساس استان
یا قلمرو محل اقامت خود ،نیاز به سفر
دارند قرار میگیرد.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«سیتیوی» ،بحثهای داغی میان
کارشناســان بهداشــت و دفترهای
فدرال دربارهی تزریق دوز ســوم به
همهی مردم در جریان است و اکنون
آنان بر این باورند که دورهی واکسن
اولیه هنــوز محافظت خوبی در برابر
کووید  ۱۹ایجاد میکند.
بهداشت کانادا بر داروها و واکسنها
در این کشور نظارت دارد ،اما کمیته
مشورتی ملی ایمنســازی ()NACI
نهــادی فدرال اســت کــه در مورد
استفاده از واکسنهای کووید  ۱۹به
استانها و مناطق مشاوره میدهد.
در اوایل سپتامبر ،انایسیآی توصیه
کرد که افراد دارای نقص ایمنی دوز
سوم واکســن را حداقل  ۲۸روز پس
از دریافت دوز قبلی بزنند .هر استان
و قلمرو این سیاست دوز سوم را برای
افــراد دارای نقص ایمنی وضع کرده
است.
چند هفته بعد ،انایسیآی برای همه
ساکنان مراقبتهای طوالنیمدت و
سالمندان ساکن در سایر جاها تزریق
دوز تقویتکننده را ،حداقل شــش
ماه پس از دوره واکسیناسیون اولیه،
توصیه کرد.
در همین حال ،ایاالت متحده شروع
به تزریق واکســن فایزر به افراد ۶۵
سال و باالتر کرده است.
واجد شــرایط بودن برای دوزهای
یادآور بر اساس استانها و مناطق
کانادا

بریتیش کلمبیا :افــرادی که دارای
نقص ایمنی متوسط تا شدید هستند
ممکن است چهار هفته بعد از دومین
دوز خود بتوانند دوز سوم را دریافت
کننــد .با واجدین شــرایط از طریق
سامانهی دریافت واکسن استان تماس
گرفته خواهد شــد .شش ماه پس از
دوز دوم ،به ســاکنان مراکز مراقبت
طوالنیمدت نیز دوز اضافی پیشنهاد
میشود.
آلبرتا :کســانی که واجد شرایط دوز
اضافی هستند ،آلبرتاییهای  ۷۵ساله
و باالترند که حداقل شش ماه پیش
دوز دوم خود را دریافت کردهاند .افراد
 ۱۲سال به باالی دارای نقص ایمنی
با شــرایط خاص ممکن است واجد
شرایط دوز ســوم ،هشت هفته پس

از دومین دوز خود ،باشند .همچنین،
مســافرانی که مقصدشــان واکسن
آســترازنکا یا دوزهای آمیخته را به
رســمیت نمیشناسد هم میتوانند،
چهار هفته بعد از دوز دوم ،دوز سوم را
دریافت کنند.
ساســکاچوان :ســاکنان  ۸۰سال و
باالتر میتوانند شــش ماه بعد از دوز
دوم ،دوز اضافــی را دریافــت کنند.
برخی از افــراد دارای نقص ایمنی و
از نظر بالینی بســیار آسیبپذیر هم
میتوانند دوز سوم را  ۲۸روز پس از
دومین تزریق دریافت کنند .ساکنان
خانههای مراقبتهای طوالنیمدت
و شخصی نیز واجد شرایط هستند.
کســانی که به دالیل پزشکی واجد
شــرایط هســتند نامهای از وزارت
بهداشــت یا پزشــک خود دریافت
میکنند .سومین یا حتی چهارمین
دوز نیز برای کسانی که ممکن است
برای سفرهای بینالمللی به آن نیاز
داشته باشند ،در دسترس است.
منیتوبــا :دوزهای اضافی واکســن
امآرانای برای کسانی که فقط واکسن
ویروسی کووید  ۱۹را دریافت کردهاند،
و همچنیــن کارکنــان مراقبتهای
بهداشتی که شــش ماه پس از دوز
قبلی خود با بیماران تماس مستقیم
دارند ،توصیه میشود .دوزهای سوم
نیز برای افرادی که دارای نقص ایمنی
متوسط تا شدید هستند و همچنین
افرادی که یک یا دو دوز واکسن تایید
نشده زدهاند ،حداقل چهار هفته پس
از آخرین تزریق واکسن ،میتوانند دوز
تازه را دریافت کنند .ساکنان خانههای
سالمندان هم میتوانند شش ماه بعد
از آخرین مورد از واکسیناسیون قبلی
خود دوز تازه را بزنند.

انتاریــو :دوز ســوم در حــال حاضر
برای افرادی که ممکن اســت دارای
نقص ایمنی متوسط تا شدید باشند،
هشت هفته پس از دوز قبلی ،توصیه
میشود .ساکنین خانههای مراقبت
طوالنیمدت ،خانههای بازنشستگی
پرخطر ،اقامتگاههای سالمندان بومی
و افراد مسن نیز ممکن است بتوانند
پنــج ماه بعد از دومین دوز خود ،دوز
اضافی را دریافــت کنند .همچنین،
افــرادی که یک یا دو دوز واکســن
کووید  ۱۹تایید نشده تزریق کردهاند،
ممکن اســت ،حداقل  28روز پس از
واکســن قبلی ،دوز واکسن امآرانای
اضافی دریافت کنند.
کبک :یــک دوز واکســن امآرانای
اضافی بــرای افرادی که تحت دیالیز
هستند ،برخی افراد با سیستم ایمنی
ضعیف ،ســاکنان مراکز مراقبتهای
بلندمدت و افرادی که در اقامتگاههای
خصوصی زندگــی میکنند توصیه
میشــود .این دوزها را میتوان چهار
هفته پس از دوز دوم تجویز کرد.
نیوبرانزویک :افراد دارای نقص ایمنی
متوسط تا شدید ممکن است واجدین
دوز واکسن امآرانای چهار هفته بعد
از دریافت دوز دوم خود باشند.
نوا اسکوشیا :از  ۱۹اکتبر ،افراد دارای
نقص ایمنی متوسط تا شدید هستند
ممکن است واجدین واکسن امآرانای
اضافی حداقــل  ۲۸روز پس از دوره
اولیه واکسن خود باشند .افرادی که
به دوز اضافی برای برآوردن شــرایط
واکسن مورد نیاز برای مقصد سفری
خود نیاز دارند ،میتوانند برای تأیید
دوز سوم از طریق ایمیل درخواست
دهند.
جزیره پرنس ادوارد :جزیرهنشــینان
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دارای نقص ایمنی متوسط تا شدید
ممکن اســت بتوانند دوز سوم را ۲۸
روز پس از دومین دوز دریافت کنند.
نیوفاندلنــد و البرادور :افــراد دارای
نقص ایمنی متوسط تا شدید ممکن
است واجد شرایط دریافت دوز اضافی
واکســن امآرانای چهار هفته پس از
واکسن دوم باشند .کسانی که دورهی
واکســن آمیخته را گذراندهاند و باید
برای کار یا یک عمل پزشکی به خارج
از کانادا سفر کنند یا در خارج از کشور
به مدرسه بروند نیز واجد شرایط دوز
سوم هستند.
یوکان :دوزهای ســوم فقــط برای
کسانی که ممکن است دارای نقص
ایمنی باشند ۲۸ ،روز پس از دوز دوم
واکسن ،در دسترس است.
ســرزمینهای شــمال غربی :از ۱۵
اکتبر ،ساکنان  ۶۰ســاله و باالتر در
صورت دریافت دوز قبلی خود ،حداقل
شش ماه پیش ،میتوانند یک تزریق
تقویتکننده دریافت کنند.
نوناووت :یک دوز واکســن امآرانای
اضافی ممکن است به افراد  ۱۲سال
به بــاالی دارای نقص ایمنی ،حداقل
چهار هفته پــس از دوز دوم ،تزریق
شود.

وزارت بهداشــت کانــادا در گزارش
جدیدی هشدار داد شمار شهروندانی
که برای درمان کووید ۱۹یا جلوگیری
از ابتــا بــه آن خودســرانه و بدون
تجویز پزشک اقدام میکنند ،در حال
افزایش است.
به گــزارش هفته ،به نقــل از رادیو
کانادا ،ایورمکتین کــه غالبا برای از
بین بردن انگل در حیوانات استفاده
میشــود اما گاهی نیــز در دوزهای
ضعیف برای درمان انگلها در انسان
تجویز میشود ،تابســتان امسال در
پی انتشــار اطالعات غلط در فضای
مجازی و بیشــتر بر اســاس باورها
تا اصول پزشــکی و علمی ،در زمره
داروهای موثر در درمان ویروس کرونا
قرار گرفت.
در این اواخر تبلیغات دروغین درباره
ایــن دارو و کارآیــی آن در درمــان
مبتالیان بــه کووید ۱۹بــه ویژه از
طرف گروههای ضدواکسن در فضای
مجازی به شدت افزایش یافته است.
دشواری دسترسی به این دارو بدون
نسخه پزشــک باعث شده است که
برخی افــراد به نمونــهای از آن که
صرفا برای حیوانات تجویز میشــود،
روی آورند .این شــرایط موجب شد

که خیلیها برای تهیــه این دارو به
فروشــگاههای دارو و غذای حیوانات
روی آورند و قفســه فروشگاهها را از
این دارو خالی کنند.
وزارت بهداشت کانادا در گزارش خود
که روز سهشنبه  ۲۰اکتبر منتشر شد،
هشدار داد مراکز مقابل با مسمومیت
در کانــادا از افزایــش قابــل توجه
مسمومیت بر اثر مصرف ایورمکتین
در تابستان امسال خبر دادهاند.
ایورمکتین به ویــژه در غلظتهایی
که با شرایط بدن انســان سازگاری
ندارد ،میتواند آثاری به شدت زیانبار
داشته باشد .اکثر افرادی که این دارو
را مصــرف کردهاند دچار مشــکالت
و عوارضی مانند ســرگیجه یا اسهال
شدهاند اما مقامات میگویند مصرف
زیــاد داروهای مخصــوص حیوانات
میتواند موجب تشــنج ،اغما و حتی
مرگ شود.
وزارت بهداشــت کانــادا قویــا بــه
شهروندان توصیه کرد از ایورمکتین
مخصــوص حیوانات بــرای درمان
کوویــد ۱۹بــه هیج وجه اســتفاده
نکنید و اگر ایــن دارو را برای درمان
کووید ۱۹خریداری کردهاید ،فورا آن
را دور بریزید.

داگ فورد :عذرخواهی نمیکنم
داگ فــورد ،نخســتوزیر انتاریو ،از
اظهارنظر در مورد مهاجرانی که برای
حقوق بیکاری به این استان آمدهاند،
عذرخواهی نکرد و در عوض گفت که
او “طرفدار مهاجرت” است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«ســیتیوی» ،فورد اعــام کرد که
کمبود نیروی کار در انتاریو وجود دارد
و از همهی دعوت میکنم که برای کار
به انتاریو بیایند .اما نخستوزیر سپس
تصریح کرد که او فقط میخواهد افراد
“سختکوش” به انتاریو بیایند.
فــورد گفــت“ :تــو ماننــد دیگــر
کاناداییهای تازهوارد به اینجا میآیی.
تو باید ســخت کار کنــی .اگر فکر
میکنی میآیی کــه حقوق بیکاری
بگیری و بیکار بنشــینی ،این اتفاق
نمیافتد .برو جایی دیگر”.
بالفاصله پس از این اظهارنظر ،برخی
از سیاستمداران انتاریو فورد را به باد
انتقاد گرفتند و از او خواستند که برای
اظهارات “تفرقهانگیز”ش عذرخواهی
کند.
اســتیون دل دوکا ،رهبر لیبرالهای
انتاریو ،در توئیتر خــود گفت“ :قرار
است نخستوزیر انتاریوییها را متحد
کند ،نه اینکه مــا را از هم دور کند.
من به عنــوان فرزند مهاجران ،خوب

میدانم که افرادی مانند پدر و مادرم
چگونه به ساخت انتاریو کمک کردند.
داگ فورد باید بخاطر اظهارنظرهای
سنگدالنهی خود عذرخواهی کند”.
آندریــا هــورواث ،رهبــر حــزب
نودموکراتیــک انتاریو ،هم گفت که
این اظهارات “کلیشههای تحقیرآمیز”
مربوط به مهاجران را منعکس میکند
در حالی که مایک شراینر ،رهبر حزب
ســبز انتاریو ،هم میگویــد این که
تازهواردان سختکوش نیستند “غیر
قابل توجیه است”.
حزب نودمکراتیک از فورد خواسته بود
به خاطر این اظهارات “تبعیضآمیز”
عذرخواهی کند .فورد این کار را نکرد
و در عوض از این فرصت استفاده کرد
و گفت “طرفدار مهاجرت” است!
فورد گفت“ :مــن از روز اول طرفدار
مهاجرت بــودم .ما  ۲۹۰هزار نفر کم
داریم .مــن تنها دولتی بودم که نامه
به نخســتوزیر نوشتم که به افرادی
بیشتر نیاز داریم“ .
در همان روز ،وزیر بهداشــت انتاریو
گفت که فکــر نمیکند فورد مجبور
باشــد از اظهاراتش عذرخواهی کند:
“فکر نمیکنم الزم باشــد ،زیرا آنچه
نخســتوزیر در واقــع میگفت این
اســت که ما به مهاجرانی بیشتر در

انتاریو نیــاز داریم .ما کارهای زیادی
داریم .ما میدانیم که وقتی مردم به
اینجا میآیند ،ســخت کار میکنند،
زندگی خود و خانواده خود را تأمین
میکنند ،تــا حد زیادی به جوامع ما
کمک میکنند و ما به افرادی بیشتر
در انتاریو نیاز داریم .این همان چیزی
است که نخستوزیر نشان داد”.
الیــوت تأکید کرد که نخســتوزیر
نمیگویــد مهاجــران کارگــر
سختکوشی نیســتند ،بلکه “انتظار
او این اســت که وقتی مردم به اینجا
میآیند کار کنند و ما میدانیم که آنها
کار میکنند”.
هورواث اما میگوید که پاســخ فورد
ثابت میکند که نخستوزیر “دارای
ارزشها و باورهای بســیار ناپسند و
نامناسب در مورد مهاجران است”.
دل دوکا هم در عین حال گفت“ :فورد
از زبانی مناسب استفاده نکرده است و
فکر میکنم آنچه او گفت برای بیشتر
انتاریوییها بســیار آزاردهنده بود .او
عذرخواهی میکنــد و ما میتوانیم
ادامه دهیم”.
داگ فورد اما گفت که معتقد اســت
احــزاب مخالف به خاطــر اظهارات
وی در مورد مهاجران سیاســتبازی
میکنند.
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نظرسنجی جدید حاکی از سختتر شدن زندگی در کانادا است
یک نظرسنجی تازه نشان میدهد که
افزایش هزینههای زندگی و فشارهای
برآمده از کووید  ۱۹کاناداییها را به
بدهی بیشتر کشانده است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«سیتیوی» ،شــاخص توان خرید
The 2021 BDO( ۲۰۲۱
 )Affordability Indexکــه روز
دوشنبه منتشر شد ،نشان میدهد که
کیفیت زندگی بسیاری از کاناداییها،
با انباشت بدهیهای بیشتر و ادامهی
همهگیری کووید  ،۱۹در حال کاهش
است.
ایــن نظرســنجی نشــان داد کــه
 ۴۳درصــد از کاناداییهــا به دلیل
همهگیری بدهکارتر شدهاند.
این نظرســنجی گــزارش میدهد
که  ۲۶درصــد از کاناداییها حداقل
یک نوع جدید بدهی داشــتهاند که
رایجتریــن آنها بدهی کارت اعتباری
اســت و  ۷۰درصد از این کاناداییها
گفتهاند که بدهی جدید سطح زندگی
آنها را بدتر کرده است.
بر اساس شــاخص توان خرید ،تنها
 ۵۱درصد از این گروه گفتند که قادر
خواهند بود سطح زندگی خود را به
سطح قبل از همهگیری بازگردانند.
یاُ ،در
نانســی اســنِدن ،رهبر بید 
بیانیه مطبوعاتی گفت که بســیاری
از کاناداییهــا “در انتهای تونل نوری
نمیبینند که این باعث نگرانی است”.
اســنِدن افزود“ :شاخص توان خرید
یا ُ چالشهای مقرون به
امسال بید 
صرفهای را که خانوادههای کانادایی
بیش از یک سال اســت با آن روبرو

هستند نشان میدهد و واضح است
که بسیاری فشار فزاینده هزینههای
زندگی و تأثیر مداوم کووید را احساس
میکنند”.
این نظرســنجی گزارش میدهد که
افزایش هزینههای ضروری ،از دست
دادن شــغل و کاهش درآمد نیز در
مقایسه با ســال گذشته بر پسانداز
کاناداییها تأثیری بیشتر میگذارد.
از  ۴۲درصد کاناداییهایی که در طول
همهگیری کمتر پسانداز میکردند یا
اصال پسانداز نمیکردند ۵۷ ،درصد
میگفتند که این امر به دلیل افزایش
هزینههای مواد غذایی و مسکن بوده
است ،در حالی که  ۵۱درصد به دلیل
کاهش درآمد یا از دست دادن شغل
گرفتار این مسئله شدهاند.
از بین کسانی که بدهی آنها در حال
افزایش اســت ۷۰ ،درصد میگویند
دلیل اصلی آن افزایش هزینه زندگی

است.
در این نظرسنجی آمده است کسانی
که گفتهانــد از زمان آغاز همهگیری
کمتــر یا اصال پسانــداز نمیکنند،
شامل زنان ( ۴۵درصد) ،کاناداییهای
 ۳۴تــا  ۵۴ســاله ( ۴۸درصــد) و
کاناداییهای ســاکن آتالنتیک (۵۰
درصد) میشوند.
عالوه بر این ،این نظرســنجی نشان
داد کسانی که به مزایای همهگیری
دولت تکیه کردهاند این کار را “به طور
فزاینده” انجام دادهاند.
بر اســاس این شــاخص ۲۹ ،درصد
از افــرادی کــه مورد بررســی قرار
گرفتهانــد از مزایای دولتی برخوردار
شدهاند و  ۷۶درصد از این کاناداییها
کمکهای مالی را “بســیار مهم” یا
“ضروری” توصیف کردهاند.
در حالی کــه تنها چهــار درصد از
افرادی که مورد بررسی قرار گرفتهاند

شکاف ثروت در کاناداکمتر شده است
ایرانیان کانادا -بر اســاس دادههای
جدید از سازمان آمار کانادا ،در میان
مجموعــهای از حمایتهای دولتی
بــرای پاندمی ،برخــی از معیارهای
نابرابری درآمد در کانادا بهبود یافته
است.
بر اساس یک گزارش جدید ،سازمان
آمــارا کانادا در مــورد دارایی خالص
خانوار مشــخص کرده اســت که در
سال  2020شکاف ثروت کمتر شده
اســت ،و دارایی خالص  40درصد از
فقیرترین خانوارها ،با سرعت بیشتری
نســبت به  20درصــد از غنیترین
خانوارها افزایش یافته است.
مجموع ثروت خانوارهای کانادایی در
ســال  2020با  10.5درصد افزایش
به  12.9تریلیون دالر رســید .میزان
ثــروت خانوارهای قشــر دو پنجم
پایینی 23.5 ،درصد در طول ســال
 2020افزایش یافتــه ،در حالی که
ثــروت خانوارهای قشــر یک پنجم
باالیی  8.9درصد افزایش را در مدت
مشابه تجربه کرده است.
گفته میشود 20 ،درصد خانوارهای
غنی در کانادا همچنــان بیش از دو
سوم کل ثروت داخلی ( 67.5درصد)
را در کنترل خود دارند.
در مقابل 40 ،درصد خانوارهای قشر
پایینی تنها  2.5درصد از کل ثروت را
به خود اختصاص دادهاند .این بخش
به طور متوسط شامل 41400دالر
دارایی مالــی و  84200دالر امالک
میشود.
چهل درصد پایینی نیز تنها گروهی
بود که متوسطبدهی خود را در سال
 2020کاهــش داد و بدهیهای وام
مسکن و غیر وام مسکن آنها در طول

سال کاهش یافت .در حالی که بدهی
خانوادههای ثروتمند در سال ،2020
به ویژه بدهی وام مسکن آنان اضافه
شده است.
سازمان آمار کانادا همچنین گزارش
میدهد زمانی که به جــای درآمد،
ثروت معیار قرار داده میشود ،شکاف
بین غنیترین و فقیرترین کاناداییها
بیشتر میشود .در حالی که غنیترین
خانوارها  67.5درصد از دارایی خالص
را در اختیــار دارنــد ،خانوارهای با
بیشترین درآمد تنها  45.4درصد از
ثروت خانوار را دارا میباشند.
با این وجود ،در سال  ،2020شکاف
در درآمد قابل تصرف [disposable
 ]incomeبین خانوارهای پردرآمد و
کم درآمد به پایینترین حد خود در
تاریــخ کاهش یافت – چرا که درآمد
قابل تصرف در بین افراد با درآمد کم
و متوسطسریعتر رشد کرد.
به گفتۀ این آژانس آماری ،درآمد قابل
تصرف بــرای  20درصد با کمترین
درآمد 21.3 ،درصــد افزایش یافته
است.
در کنــار افزایش درآمد قابل تصرف،

هزینههــای خانوارهــا بــه دلیــل
محدودیتهای بهداشــت عمومی به
میزان بیســابقهای کاهش یافت که
باعــث افزایش بی ســابقه پس انداز
خانوارها شد.
بــه گفته ســازمان آمار کانــادا ،هم
قدیمیتریــن خانوارها (متشــکل از
افراد  65سال به باال) و هم جوانترین
خانوارها (شــامل افراد زیر  35سال)
بیشترین افزایش را در میزان پسانداز
خود در سال  2020داشتهاند.
ایــن پاندمی و واکنش مالی دولت به
آن ،این تغییرات بیسابقه در درآمد،
ثروت و پسانداز را در ســال 2020
ایجاد کرده اســت ،اما ســازمان آمار
کانادا همچنین خاطرنشــان کرد که
ن خانوارهای با درآمد
فاصله ثروت بی 
باال و کم درآمد نیز از سال  2010پنج
درصد کاهش یافته است.
در گــزارش ایــن ســازمان آمــده:
«میانگین دارایــی خالص  20درصد
خانوارها با بیشترین درآمد تقریباً 1.9
میلیون دالر اســت ،در حالی که این
رقم برای  20درصد پایین  292هزار
دالر بوده است».

همچنــان از مزایــای کوویــد ۱۹
یا ُ خاطرنشان
برخوردار هستند ،بید 
میکند که آنها “عمیقا به این یاریها
وابسته هســتند” ،و  ۶۵درصد از این
کاناداییها اظهار میکنند که مطمئن
نیستند بتوانند استانداردهای فعلی
زندگی خود را با توقف یارانهها حفظ
کنند.
با کاهش شــدن بودجــه خانوارها و
افزایــش هزینهها ،این نظرســنجی
گــزارش میدهد کــه  ۶۰درصد از
کاناداییهــا بــا توجه بــه پسانداز
بازنشستگیخوددرمسیربازنشستگی
نیستند.
یا ُ گــزارش
عــاوه بــر این ،بــید 
میدهد که وقتــی در مورد مالکیت
خانه صحبت میشــود ۴۵ ،درصد از
کاناداییها هزینه مسکن را “چالش”
میدانند.
این نظرســنجی نشــان میدهد که
هزینــه باالی مســکن کاناداییها را
مجبــور میکند تا مالکیــت خانه را
کنار بگذارند و تقریبــا نیمی از آنها
میگوینــد که نمیتوانند بــه اندازه
کافی برای پیشپرداخت خرید خانه
پسانداز کنند.
بر اساس این نظرسنجی ،کاناداییها
در مقایسه با موارد قبلی در همهگیری
مشــکالت بیشــتری را در تأمیــن
نیازمندیها تجربه میکنند.
یا ُ میگویــد  ۲۳درصــد از
بــید 
کاناداییهــا فراهم کــردن خوراک
برای خود و خانوادههایشان را چالش
برانگیز میدانند که این موضوع چهار
درصد بیشتر از سال گذشته است.
این نظرســنجی گزارش میدهد که
 ۳۱درصد از شرکتکنندگان در نظر
گرفتهاند که پرداخت هزینه خدمات
شهری یک چالش است و  ۳۵درصد
نیز در مورد هزینههای حمل و نقل و
پوشاک همین را گفتهاند.
بــا در نظر گرفتــن ایــن موضوع،
نظرســنجی نشــان میدهــد که
اولویتهــای کاناداییها برای ســال
 ۲۰۲۲تغییر کرده اســت و اکثر آنها
مایل به صرفهجویــی در هزینههای
برای موارد اضطراری ،بازنشســتگی
و خرید عمــده مانند خانه ،خودرو یا
کلبههستند.
این نظرســنجی نشــان میدهد که
پسانداز بازنشستگی برای  ۵۱درصد
کاناداییها ،به ویژه افراد بین  ۳۵تا ۵۴
سال ( ۵۹درصد) و همچنین کسانی
که بیش از  ۱۰۰هزار دالر در ســال
( ۶۲درصــد) درآمد دارند ،در اولویت
است.
بر اســاس گفتهها ،هزینه سفر (۴۰
درصد) ،مــوارد غیر ضروری از جمله
بیرون غذا خوردن و ســرگرمی (۳۱
درصــد) و پرداخت بدهی ناشــی از
همهگیــری ( ۳۷درصــد) نیز برای
برخی کاناداییها در ســال  ۲۰۲۲از
اولویتهای اصلی خواهد بود.

درصورت افزایش
نرخ بهرۀ وام مسکن درکانادا
چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ایرانیان کانــادا -پــس از یک دورۀ
محدود که تورنتو بر اســاس شاخص
جهانی حباب امــاک یونیون بانک
ســوئیس [UBS Global Real
 ،]Estate Bubble Indexدر جایگاه
سوم جهان قرار داشت ،یک بار دیگر
جایگاه مونیــخ را را به عنوان دومین
بازار مســکن دارای ریسک در جهان
تصاحب کرد.
در گزارش این شرکت خدمات مالی و
بانکداری سوئیسی آمده است« :پس
از معرفی ،مقررات ســختگیرانهتر (از
جمله ،مالیات بر خریداران خارجی ،و
کنترلها بر روی اجاره) ،بازار مسکن
تورنتو در ســالهای  2017و 2018
نفس راحتی کشید ،اما دوباره در سال
 2020مجددا ً سرعت گرفت».
به گفتۀ این بانک سوئیســی ،قیمت
مسکن در طول یک سال گذشته به
صورت ثابت افزایش یافته است ،بین
نیمۀ  2020تا نیمۀ  2021تقریباً 8
درصد رشد داشته است.
یونیون بانک ســوئیس میگوید که
قیمت سر به فلک کشیده خانه به نرخ
پایین بهره در شــهرهای پرجمعیت
کانــادا بســتگی دارد ،و خریداران از
وامهــای مســکن ارزان قیمت برای
خرید خانههای گرانتر نهایت استفاده
را کردهاند.
تحلیلگران میگوینــد که اقدامات
بانک مرکزی کانادا در ســال 2022
نرخهای بهرۀ وام مســکن را افزایش
میدهــد و این کار باعث میشــود
سرمایهگذاری خارجی در بازار امالک
کانادا در آینده کاهش یابد.
به گفتۀ تحلیلگران« :در نهایت این

کار میتواند یک پایان ناگهانی برای
وضعیت داغ کنونی بازار باشد».
به عبارت دیگر ،حبــاب میترکد و
ضربهای شدید به مالکان خانهها وارد
میکنند که در حال حاضر هم از نظر
مالی تحت فشار حداکثری هستند.
در گــزارش آمــده اســت« :کاهش
روزافزون توان مالی بر اســاس بانک
ملی کانادا ،خریداران را در تورنتو ملزم
میکند که برای دریافت وام مسکن
باالترین ســطح درآمدی را در کانادا
داشــته باشــند ،و از آنجا که قوانین
مربوط به تســت اســترس [stress
 ]testوام مسکن شدیدتر شده است،
چالش مضاعفــی را پیش روی مردم
قرار میدهد».
و این تنها تورنتو نیســت – ونکوور
هم در این فهرست از سال  2020تا
 2021در فهرست صعود کرده است
و از ناحیــۀ زرد (بیــش از حد ارزش
گذاری شــده) به ناحیۀ قرمز (خطر
حباب) رفته است و امسال در جایگاه
ششم قرار گرفته است.
این بانک سوئیسی تأکید کرد« :بین
ســالهای  2000تــا  ،2017قیمت
واقعی مســکن در ونکــوور و تورنتو
تقریباً بدون محدودیــت بیش از 5
درصد در سال افزایش یافته که ناشی
از کاهش نرخ وام مسکن ،شهرنشینی
و تقاضای بینالمللی بوده است».
«کاهش توان مالی گسترده ،مقررات
ســختگیرانهتر استرس وام مسکن و
تشدید سیاســت پولی توسط بانک
مرکزی کانادا ،ســطح قیمتها را در
سه ماه آینده به چالش میکشد».

رییس پیشین بانک مرکزی کانادا:
«روند تورمی» می تواند
تا یک سال دیگر ادامه پیدا کند

ایرونیا -رئیس ســابق بانک مرکزی
کانادا معتقد اســت روند تورمی که
اکثر بانک های مرکزی در جهان با آن
دست به گریبان هستند ،امکان دارد
کمی بیشتر از آنچه برخی تصور می
کنند دوام بیاورد.
اســتیون پولوز که از سال  2013تا
 2020رئیــس بانک مرکــزی بود،
پنجشــنبه در گفتگویی عنوان کرد:
«کلمه زودگذر برای مردم واقعا کوتاه
به نظر می رسد .فکر می کنم عوامل
بزرگی که در حــال حاضر بر پیش
بینی ها تأثیــر می گذارد ،احتماال تا
بهار آینده همچنــان تعیین کننده
خواهند بود و دست کم شش تا 12
ماه زمان می بــرد تا قیمتها و روند
تورمی تقریبا عادی شوند».
با ایــن وجود پولوز تاکید کرد عوامل
فعلی که نرخ تورم کانادا را در سپتامبر
به باالترین ســطح از ســال 2013
رساندند ،باید همچنان “گذرا ” تلقی
کرد .او گفت« :اقتصاد در حال حاضر
با پیچیده ترین ترکیب عوامل تعیین
کننده که تا به حال دیده ام روبروست.

خیلی چیزها در جهت مخالف حرکت
می کنند .شما انتظار دارید که تاثیر
همه این عوامل تــا مدتی غیرقابل
توجیه باشد».
پولــوز در حالــی که اظهار داشــت
چارچــوب زمانی واضح تــری برای
نیروهــای تورمی ناشــی از پاندمی
وجود دارد تا بتواننــد از طریق داده
ها راه خود را پیش ببرند ،پیشــنهاد
کرد هرکســی می تواند حدس بزند
که چقدر زمان می برد تا مشــکالت
جهانی زنجیــره تامین حل شــود.
او افــزود بهترین اطالعــات در مورد
رفع چالش های ترابری مستقیما از
شــرکت ها به دســت می آید« :من
واقعا هیچ نظری ندارم که چقدر طول
می کشد تا این مسائل روشن شوند.
می دانید ،مثل این است که صبح در
ترافیک هستید :واقعا نمی دانید چقدر
طول می کشــد تا تمام شود و حتی
وقتی برطرف می شــود ،مدتی طول
می کشد تا دوباره با ریتم خوب قبلی
جرکت کنید .بنابراین پیش بینی آن
دشوار است».
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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»
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on select models

ales Event
Preferred Auto IVT features include:

on all models
Based on monthly payments, finance
purchases only. Restrictions apply^^.

• 7.0" touch-screen display with rearview camera
՚
‡
• Android
Auto™
Friday October
22, 2021and Apple CarPlay™
8 Issue 1551
• Blind-Spot Collision Warning with Rear Cross-Traffic
Collision Warning
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اراﺋه کننده اتومﺒیﻞهای
شرکتهای مﺸهور و معتﺒر

Hottest
Hottest
Lineup
Lineup
Sales Event

هیوندای و آکورا
Hottest
Lineup

Sales Event

Sales Event

Ultimate Hybrid model shown ♦

N Line model with Ultimate package shown ♦

2022 TUCSON

2022 KONA

Lease the 2.5L Essential FWD for:

Lease the Essential FWD for:

$

75

3.99%

Lease◊ or finance† from

0%

Ultimate model shown Ƈ

at

$

for 48 months
with $895 down◊

weekly

60

Don’t pay for

• Heated front seats
Based
on mirrors
monthly with
payments,
financeindicators
• Heated
side
turn signal

on all models

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

 دارﻧﺪﮔان وﯾﺰاى،ﺑراى داﻧﺸﺠﻮﯾان

^

Based on monthly payments, finance
purchases only. Restrictions apply^^.

on select models

on all models

2022 TUCSON

Stan

• Heated front seats
• Heated side mirrors

• Hea
• Hea

75

hyundaicanada.com

3.99

for 48 months
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for:

2021 ELANTRA
Get

for

60

weekly

financing

months† on all 2021
ELANTRA models

0.99 72

3.99

for 48 months
with $795 down◊

Example selling price of $20,334 on the Essential M/T

• Heated front seats
• Heated side mirrors

N Line model with Ultimate package shown ♦

nty††

Ultimate model with Tech package shown ♦

• Dealers may charge additional fees for administration of up to $499.
%
by dealer.
$
at Charges
%may$varyUltimate
atHybrid model %
shown ♦
N Line mode
• Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjust
Standard key features include:
Standard key features include:
Visit hyundaicanada.com/military
90
weekly

ate Hybrid model shown ♦

N Line model with Ultimate package shown ♦

Additional information:
2022 KONA

Lease the 2.5L Essential FWD for:

m

6

$

week

Based on monthly payments, finance
purchases only. Restrictions apply^^.

• Dual power-adjustable
heated
side mirrors
Standard
key features
include:

Ultimate Hybrid model shown ♦

Based on monthly payments, finance
purchases only. Restrictions apply^^.

on all models

،ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ و ﯾا وﯾﺰاى ﮐار
دارﻧﺪﮔان ﮐارت اﻗامﺖ و ﺗازهواردﯾﻦ

^

on all models

days^

%

days^

on select models

forinclude:
48 months
weekly
Standard key features
with $895 down◊
• Heated front seats

90 days
90 days

0%
0%

Don’t pay for

Lease

90 %
75 900at 3.99

Plus, don’t pay for

Don’t pay for

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

ive
pple CarPlay™‡
or

$

purchases only. Restrictions apply^^.

Lease◊ or finance† from

on

202

months† on all 2021
ELANTRA models

financing

Lease the 2.5L Essential FWD for:
◊
†
Example selling price of
$20,334
on
the Essential
M/T
Lease
Don’t pay
for
or finance
from

• Heated front seats
• Heated side mirrors

Additional information:

cson Ultimate AWD

Ultimate Hybrid model shown ♦

^

Standard key features include:

Lease◊ or finance† from

for

Get

3.99%

for 48 months
with $795 down◊

0

امکان خرید قسﻄی
0.99
% 72
اتومبیﻞ
2022 TUCSON
و ارائه تسهیﻼت ویﮋه

90 days
at

Standard key features include:

0

Lea

2021 ELANTRA

weekly

on select models

Ultimate model with Tech package shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

• Heated front seats
• Heated side mirrors with turn signal indicators

Plus, don’t pay for

2022 TUCSON

• Heated front seats

2022 KONA

• Dual power-adjustable heated side mirrors

Additional information:

Lease the 2.5L Essential FWD for:

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

75

days^

Standard key features include:

Lease the Essential FWD

3.99%

60

• Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments .
◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA
Essential FWD manual models with an annual lease rate of 0%/3.99%/3.99%. Total lease
Visit hyundaicanada.com/military
obligation is $11,575/$16,506/$13,284. Weekly lease payment of $81/$75/$60 for a 33/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895/$795 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease
offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer.
$0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential
Ultimate
model
shownrate
♦
N Line
model withisUltimate
package
shownprice
♦
Ultimate model
with Tech
package
shownfor
♦ 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment
manual models with
an Hybrid
annual
finance
of 0%/0.99%. Cost of
borrowing
$0/$585.
Selling
is $27,549/$20,334. Weekly
payments
are
$88/$64
for 48 months
f
weekly
weekly
hyundaicanada.com
for
Get
r:
Lease
theinclude
Essential
FWDand
for:
amount. Finance
offers
Delivery
Destination charge of $1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence feeswith
and dealer
admin.◊ fees of up to $499. Fees may vary
$895 down
w
by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021/2022 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and proof of income may be required.
◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD manual models with an annual lease rate of 0%/3.99%/3.99%. Total lease
is $11,575/$16,506/$13,284.
Weekly lease
payment
$81/$75/$60 for a(60
33/48/48-month
walk-away
lease. Down
payment of $0/$895/$795
and first monthly
payment
required. Trade-in
valuepurchaser
may be applied to down payment amount. Lease
If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the obligation
interest
during the
first
2 ofmonths
days)
of the
finance
contract,
after
which
the
offer includes Delivery and Destination
charges of $1,825/$1,825/$1,825,
levies
and all applicable charges
(excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees ofStandard
up to $499. Fees may vary by dealer.
Standard
key
features
include:
key feature
$0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential
will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance
contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment
models with an annual finance rate of 0%/0.99%. Cost of borrowing is $0/$585. Selling price is $27,549/$20,334. Weekly payments are $88/$64 for 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment
forTech package shown ♦ manual
Get
Lease the 2.5L EssentialUltimate
FWD for:
Lease the Essential
Hybrid model shown ♦
N Line FWD
modelfor:
with Ultimate package shown ♦
Ultimate model with
amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary
deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral
and
on
theondate
the
contract
is signed.
Hyundai
Auto
Canada
Corp.
reserves
by dealer.offer
^0 payments
(payment
deferral)due
for 90 days
isfront
available
promotional
finance offers
of in-stock 2021/2022
Hyundai models. Payment
deferral applies
to only promotional
finance offers
on approved
credit and
of income may be
required.
• are
Heated
seats
• proof
Heated
front
seats
If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser
will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment
the right to amend
or terminate this offer,for
in 48
whole
or in part, at any time without prior notice.
Additional conditions and limitations
apply.† on
Askall
your
dealer for details.
♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Shimmering Silver/2022
months
2021
financing
deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves
months
months
weekly
• Heated
sideoffers
mirrors
•HybridHeated
side2021
mirrors
with
available
O.A.C.
from
Financial
Services
based
on
a new
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the right to amend or terminate this offer, ◊Leasing
in whole or in part, at any
time without prior
notice. Additional conditions
and limitations
apply.Hyundai
Ask your dealer for details.
♦Price of model shown:
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with
Ultimate
package
AWD
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Red/2021
ELANTRA
Ultimate
Intense
Blue
with
Tech
package
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$43,757/$35,857/$30,357.
Price
includes
Delivery
and
Destination
charges
of
$1,825/$1,825/$1,725,
levies
and
all
applicable
charges
(excluding
KONA N Line with Ultimate package AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $43,757/$35,857/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding
ELANTRA models
95 down◊
with $795 down◊
GST/PST). Prices exclude registration, insurance,
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dealer
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subject to change or of
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manual models with an annual finance rate of 0%/0.99%. Cost of borrowing is $0/$585. Selling price is $27,549/$20,334. Weekly payments are $88/$64 for 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment
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تقاضای گذرنامه
انفجاری
افزایش
فرار از جنگ
آمریکا برای
پیشبینیاتباع

رشد شدید تورم در ماه سپتامبر در کانادا

شاخص قیمت مصرفکننده در کانادا
که در ماه اوت در مقیاس ساالنه ۴.۱
درصد رشد کرده بود در ماه سپتامبر
به سطح کم سابقه  ۴.۴درصد رسید.
به گزارش هفته ،به نقل از رادیو کانادا،
آژانس آمار کانادا روز چهارشــنبه در
گزارش خود اعالم کرد رشد شاخص
قیمت مصرفکننده در اســتانهای
کبک و نیوبرانزویک در ماه گذشــته
 ۵.۱درصــد بــود در حالــی که در
نوااسکوشیا به  ۵.۲درصد و در جزیره
پرنس ادوارد به  ۶.۳درصد رسید.
آژانس فــدرال در گزارش خود خاطر
نشان کرد آهنگ ســاالنه رشد تورم
 ۴.۴درصدی در کشور از سال ۲۰۰۳
به این طرف هیچ گاه ثبت نشده بود.
طبق همین گزارش ،شاخص قیمت
مصرفکننده در کانــادا بدون لحاظ
کردن قیمت بنزین ،از سپتامبر سال
گذشته تا امسال  ۳.۵درصد افزایش
یافته است.
قیمتها طی یک ســال گذشته در
همه بخشهای مهم افزایش یافته و
در این میان هزینههای حمل و نقل
با رشد  ۹.۱درصدی در صدر جدول
قرار گرفته و بیشترین نقش را در رشد
تورم داشته است.
قیمــت بنزیــن در جایگاههــای
ســوختگیری در کانادا نســبت به
سپتامبر  ۲۰۲۰به میزان  ۳۲.۸درصد
افزایش یافته اســت .کاهش قیمت

بنزین در سال گذشته و کاهش میزان
تولید نفت خام توســط کشــورهای
اصلی تولیدکننده نفت در مقایسه با
پیش از پاندمی عامل اصلی اختالف
قیمتها از سال گذشته تا کنون بوده
است .افزایش  ۴.۸درصدی هزینههای
مسکن و رشــد  ۳.۹درصدی قیمت
مواد غذایی نیز در افزایش شــاخص
قیمت مصرفکننده تاثیر ملموسی
داشته است.
در بخــش مــواد غذایی بیشــترین
رشد قیمت در فرآوردههای گوشتی
مشاهده شد .این موضوع در مدیریت
دخل و خرج خانوادههای کانادایی از
اهمیت به سزایی برخوردار است چرا
که حدود  ۱۷درصد هزینههای آنها
به خرید مواد غذایی در فروشــگاهها
یا تهیه و خوردن غذا در رستورانها
اختصاص مییابد.
آژانس آمار کانادا همچنین در گزارش
خود اعالم کــرد که قیمت خودروها
طی یک ســال گذشــته  ۷.۲درصد
افزایش یافته اســت و این مسئله با
رشــد قیمت خودرو که در ماه اوت
اعالم شده بود ،مطابقت دارد .کمبود
تراشههای نیمه هادی در بازار جهانی
که به طور مستقیم بر میزان تولید در
صنعت خودرو تاثیر گذاشته و منجر
به کاهش عرضه شده ،نقش به سزایی
در رشــد قیمتها در ماه ســپتامبر
داشته است.
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با اعالم دولت آمریــکا مبنی بر این
که مرزهــای زمینی این کشــور از
هشــتم نوامبر به روی همه مسافران
واکسینه شده باز خواهد شد ،دولت
فدرال کانادا از همیــن حاال خود را
برای افزایش شدید تقاضای گذرنامه
آماده میکند.
به گزارش هفته ،به نقل از رادیو کانادا،
وزارت اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا
در بیانیــهای اعالم کرد« :درحالیکه
محدودیتهای سفر برداشته میشود،
آژانس خدمات کانادا افزایش ناگهانی
و چشــمگیر خدمات پاســپورت را
پیشبینی میکند و برای مواجه شدن
با این شــرایط از همین حاال به فکر
تمهیدات الزم است».
در وبسایت وزارت اشتغال و توسعه
اجتماعی کانادا آمده است متقاضیان
برای دریافت پاسپورت خود از زمان
ارائه درخواســت به آژانس خدمات
کانادا ،باید حدود  ۲۰روز صبر کنند
بااینحال در برخی موارد ممکن است
مدت انتظار از یک ماه نیز بیشتر شود.
میکائیل هریسون ،وابسته مطبوعاتی
احمد حسین وزیر خانواده ،کودکان
و توســعه اجتماعی کانادا ،اعالم کرد
دولت از نزدیک روند فزاینده تقاضای
پاسپورت را تحتنظر دارد .هریسون
افزود دولــت فــدرال پروتکلهایی
را بــرای ارائه خدمــات گذرنامه به
متقاضیان مطابق با اســتانداردهای
رایج در نظر گرفته است.
ارائه خدمــات اضطــراری گذرنامه
در طــول دوره همهگیری کرونا نیز
ادامه داشــت ،اما با بستهشدن مرزها
و اجرای مقــررات و محدودیتهای
بهداشت عمومی ،اکثر مردم دیگر به
این خدمات نیازی نداشتند.
آژانــس خدمات کانــادا بیش از ۲.۳
میلیون گذرنامه ســال قبل از شروع
همهگیری صادر کرد ،اما در سال بعد
از آن و در بحبوحه پاندمی تنها ۳۶۳

و بازدا شت به کانادا پناهنده میشوند

هفته  -تعداد فزایندهای از
شهروندان آمریکایی برای فرار
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پناهندهمیشوند.
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حجم تماسها با آژانس خدمات کانادا
پناهندگی شهروندان آمریکایی

بسیار کم و در حدود کمتر از
یک درصد است.
میلیسا اندرسون سخنگوي دادگاه
مهاجرت کانادا گفت :من از یک
آمریکایی بزرگسال خبر دارم که
سال  2۰1۴به دلیل نیاز به حمایت،
با پناهندگی او موافقت شد .باقی
آنها تماماً کودک بودند.
پس از ریاستجمهوری ترامپ
در آمریکا و فرمانهای منع
مهاجرتی او ،تعداد پناهندگان
آفریقایی و آسیایی که به سوي
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با پناهندگان آمریکایی بیشتری
آقای دیلکنز در گفتوگو با سیبیسی
روبرو خواهد بود.

Shop Paragon for all your Restaurant Equipment
*!and Supplies at the Lowest Prices — Guaranteed

به فکر دریافت

تاکیــد کرد ســاکنان مناطق مرزی
کانادا که پس از ماهها انتظار سرانجام
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واکسینهسال
انتاریو
کانادا به
خود که از
شــده
که
را
راهی
استان
این
بود
کرده
کشورشــان باز میگردند ،ارائه تست
نخواهد
انتخاب
کلمبیا
بریتیش
است.
رفتهنکرده
اجباری
کووید ۱۹را
آنها
همچون
ندارد
نظر
در
کرد و
دیلکنز تست اجباری پیسیآر
آقای
مسکن
دربرای
خارجی سیاست
خریداران را ناشی از
مرزهای زمینی
هــواینظر
اضافه ای در
مالیات
بگیرد.آن را
اتــاوا و
بــام و دو
یک
لیبرالکمدرآمد
شهروندان
عوض حق
انصافی در
انتاریو
دولت
بیدر
برایبه این که
اشــاره
دیلکنز با
میداند.
خریداران
مسکن
مالیات انتقال
روی مسافران
به
کانادا
هوایی
مرزهای
خانه اولی را کاهش داد.
کشور
مرزهای
باال باز
غیرضروری
استبیورویه قیمت ها،
رفتن
حال با
کانادایی
ثروتمنــدان
برای
هیچ
سوساگاهتغییر عقیده داده و به فکر
بسته نبوده است ،تاکید کرد تدابیری
چاره افتاده است.
که دولــت کانادا از ابتدای پاندمی در
او در گفتگو با خبرنگاران درمورد
مرزها به اجرا گذاشته ،عمدتا به زیان
تورنتو
وضعیت تازه بازار مسکن
کاناداییهای فقیر بوده است .به گفته
افزایش
دیلکنزبخوبی از
گفت  «:من
روندکانادایی
ثروتمنــدان
آقــای
باخبرم.
پرداختاخیر
یک سال
قیمتها در
 ۲۵۰۰دالر
راحت با
خیلی
باید ازبه
می کردم
قبل فکر
یک سال
اســتفاده
دقیقه با
تنهــا ده
طی
پیدا
خود را
بیــنتا مسیر
اجازه داد
بازار
دیترویت
ویندزور و
کوپتر
هلی
عده
شــهردارشدن
شوند.نگران کم
ولییحاال
کند
ویندزور
جا م
جابه
مالینیز یا
کانــادا
کردکهدولت
تاکیــد
ورودبایدبه
توانایی
هستم
ای
یا
گذارد
اجرا
به
آمریکا
مثل
مقرراتی
این بازار را دارند .هر کجا را که
که ارزانتر
نگاهکه از
این
میتست
درحال
سریعای
هایعده
کنی،
سریع
تست
هر
کند.
استفاده
هستند،
جنگ و جدل بر سر ارائه پیشنهادی
برایدالر
باالتر۴۰
تقریبا
است.هستند و من نسبت
خرید

AQUA UNITED

Biggest Selection,
Unbeatable Prices.

PLUMBING LTD

خدمات ﻟوﻟه کشی
با مجوز رسمی و بیمه

ON SALE THIS MONTH
!See website for more deals

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

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until November 5, 2021, while quantities last.

!Visit us online for more great deals

paragondirect.ca
(604) 255-9991
760 East Hastings Street, Vancouver
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»ما رﺿایت شما را تﻀمین میکنیم«

بهﺰاد

77۸-۸34-۶۲۶7

aquaunitedplumbing@yahoo.ca

به این
من چ
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یکی
با این
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باال ر

ایرونی
بریتیش
حداق
 ۵۶ه
شد.
این د
کار ب
دیروز
حداق
انتخاب
تسلیم
به گف
 ۵۰۰ه
در بر
و اگر
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مذاکرات اولیه شرکت داروسازی
آمریکایی برای فروش قرص جدید
کووید 19به کانادا

واکسن کووید ۱۹-برای کودکان و نگرانی والدین

همچنین ،اگر کودکان کم سنوسالتر
مداد -وزارت بهداشت کانادا ،سالمت
نسبت به دریافت تزریق نگرانی دارند
کانــادا ،میگویــد انتظــار دارد که
یا به عبارتی از سوزن میترسند ،باید
شرکت داروســازی  ،Merck & Coدر حالی که این شــرکت می گوید این هفته درخواســت رسمی فایزر
آنها را از قبل با کمک منابع صحیح و
غول داروسازی آمریکا اعالم کرد در قرص می تواند یــک ابزار موثر برای بیوانتــک را بــرای دریافت تاییدیه
مناسب از نظر ذهنی آماده کرد .تزریق
حال مذاکره اولیه با دولت فدرال برای کمک به بیماران کووید 19باشد ،هیچ مصرف واکسن کووید ۱۹-این شرکت
اعتماد به نفس نیز یکــی از راههای
فروش سهام داروی جدید کووید 19اطالعاتی در مورد این دارو به صورت به کودکان  ۵تا  ۱۲ساله دریافت کند.
رویارویی با این مشکل است.
عمومی منتشر نشده یا توسط سایر با اینکه واکسیناسیون برای بزرگساالن
این شرکت است.
کــودکان از پدر و مادرهای خود الگو
شرکت مرک در تاریخ  1اکتبر اعالم دانشمندان مورد بررسی قرار نگرفته و نوجوانان  ۱۲تا  ۱۷ساله مدتی است
میگیرند ،اگر شــما رفتاری مثبت
کــه در حال انجام اســت و مقامات
کرد قرصی تولید کرده که می تواند است.
داشته باشید ،بچهها هم این رفتار را
خطر بســتری شــدن یا مرگ را در این شرکت داده های اولیه خود را در بهداشتی نیز بارها نسبت به امنیت و
منعکس خواهند کرد.
افراد مبتال به موارد خفیف تا متوسط میان سایر آژانس های بهداشت ملی کارآمدی این واکسنها تاکید کردهاند،
مسئله دیگری که پزشکان کودکان
به مرکز بهداشت کانادا ارائه کرده ،اما پدر و مادرهای بســیاری نگران تاثیر
کووید 19به نصف کاهش دهد.
به آن اشــاره میکنند ،این است که
واکسن بر سالمت فرزندانشان هستند.
این شرکت می گوید قرص جدیدش برای استفاده تأیید نشده است.
با نــام مولنوپیراویر مــی تواند مواد آمریــکا کــه در حال بررســی این این نگرانی ،البته قابل درک اســت.
در حال حاضر تنها قشــر واکسینه
نشده کشــور کودکان  ۵تا  ۱۲ساله
ژنتیکی ویروس را قبل از آغاز تکثیر داروســت ،برای خرید  1.7میلیون مخصوصا که دستیابی به اطالعات
هستند .این موضوع آنها نسبت به
مختل کند .اعتقاد بر این است که این مولنوپیراویر با هزینه تقریبا  866دالر صحیح و تصمیمگیــری درباره این
ایــن بیماری آســیبپذیر میکند و
موضوع مهم ممکن است کار سادهای
به توافق رسیده است.
قرص در موارد شدید موثر نیست.
سالمتشــان را در خطر قرار میدهد.
جنیفر چان ،معاون سیاست گذاری چان گفت مرک بر اساس “استراتژی نباشد.
و امــور دولتی مرک کانادا گفت« :ما قیمــت گذاری جهانی” ایــن دارو را اگر از آن دســته از پدر و مادرهایی و نوجوانان در سراســر دنیا نیز ،عده واکسن در سنین مدرسه بدون اشکال پس باید به این فکر کنیم که چطور
در حال مذاکــره فعال با دولت کانادا به صــورت بین المللی به فروش می هستید که دوست دارید بیشتر در این بسیاری نســبت به تاثیرات مثبت و است .دوز واکسن برای بچهها
میتوانیــم از ســامتی فرزندمــان
هســتیم تا اساســا به دنبال تأمین رساند و بر اســاس توانایی پرداخت زمینه بدانید ،این مقاله «سی.بی.سی» منفی این واکســنها شک داشتند .یکی از موضوعاتــی که برای والدین محافظت کنیــم ،در عین حالی که
توافقنامه تهیه مولنوپیراویر برای کانادا کشورها قیمت دارو را تنظیم می کند .را بخوانید:
اما وقتی زمانی از این فرآیند گذشت ،اهمیت دارد ،مسئله دوز واکسن برای موجب صلب آزادی ،رشــد طبیعی
قبل از هر چیز ،الزم است بگوییم که پذیرش اهمیت واکسیناسیون برای بچههاســت .پیدا کردن دوز مناسب روحی و روانی و اجتماعی او نشویم.
باشیم».
سازی
ی
ایمن
نظر
از
که
کودکان،
برای
شد.
آشکارتر
همه
کودکان  ۵تا  ۱۰ساله بیش از هر قشر
نگرانی ،مخصوصا در زمینه سالمت
فرزندان ،موضوعی نیست که به خاطر اما حاال نوبت به ایمنیسازی کودکان نیز بــه اندازه کافی موثر باشــد ،کار دیگری با همســن و ساالن خود در
درمان با پادتن مونوکلونال کووید۱۹-
آن خجالت بکشید یا نگران واکنش کم سنوسال رســیده است و کانادا سادهای نیست.
تماس هستند ،هر روز به مهدکودک
بهزودی در کبک در دسترس قرار میگیرد
دیگران باشید .پدر و مادرهای بسیاری بیش از چهار میلیون کودک  ۵تا  ۱۴در تحقیقاتــی که بر روی کودکان  ۵و مدرسه میروند و فعالیت جسمی
کودکان
این
شده،
انجام
ســاله
۱۱
تا
دارد.
ساله
در این نگرانی با شما شریک هستند.
بیشتری دارند.
مداد -به گزارش سیتیوی ،وزارت سالمت کبک اعالم کرد به زودی محمولهای به گفته برخی از پزشــکان کودکان واکســن کووید ۱۹-در حال حاضر دوزی معــادل یک ســوم واکســن پس این یک سوال فلسفی نیست ،یا
کانادایــی ،والدین بســیاری با آنها برای مصرف در نوجوانان  ۱۲ساله به بزرگســاالن را دریافــت کردهاند .به نباید به آن به شکل یک موضع سیاسی
شامل چند صد دوز پادتن منوکلونال ویژه کووید ۱۹-وارد استان میشود.
این نوع پادتن ،یکی از مهمترین راهها برای حفاظت از برخی افراد آســیبپذیر تماس گرفتهاند تا درباره تاثیر واکسن باال تایید شده است و بررسیها نشان عبارتی ۱۰ ،میکروگرم .به گفته برخی نگاه کنیم .بلکه باید در نظر داشــته
در برابر ویروس کروناســت .کسانی که با وجود دریافت واکسن ،از ایمنی مورد کووید ۱۹-بر کودکان از آنها سوال داده که واکنش سیستم ایمنی بدن از پزشکان کودکان ،مصرف یک سوم باشیم که در موج چهارم همهگیری،
در اثر تزریق این واکسن در بچههایی دوز بزرگســاالن در کودکان ،میزان تعداد زیادی از مبتالیان را جوانان ۱۹
نظر در برابر ویروس برخوردار نمیشوند ،با دریافت این نوع پادتن به ایمنی قابل کنند.
نظر
از
تنها
نه
کودکان
است.
معقولی
مطلوب
هستند
مدرسه
ســن
در
که
Barristers
and
Solicitors
ســاله و کمتر تشکیل دادهاند .اگر به
قبولی دست خواهند یافت .این نوع پادتن رفتاری مشابه واکنش سیستم ایمنی بنابراین ،پزشــکان کــودکان نتیجه
غذایی | Fax:
604-526-8056
604-526-1805فرد
جسمی کوچکتر از یک
میگیرند که اگر صدای پدر و مادرها است .سازمانهای بررسی مواد
Tel:بزرگسال دنبال یک شیوه محافظتی ،یک سپر
بدن در برابر ویروس دارد و با آن مبارزه میکند.
www.kinmanmulholland.com
کارشناسان میگویند اســتفاده به موقع از این پادتن میتواند به جلوگیری از به گوشها برسد و نگرانیهای والدین و دارویی ،نظیر سازمان غذا و داروی هســتند ،بلکــه از سیســتم ایمنی دفاعی که فرزندانمان را در بر بگیرد،
دفتر حقوقی «کی ام» ــ مشاوره اولیه رایگان
کودکان درک شوند ،بهتر میتوانند به آمریکا  FDAو سالمت کانادا به طور قویتری نیز برخوردارند .بنابراین ،دوز هستیم ،واکسیناســیون بهترین راه
بستری شدن افراد گروه هدف بیانجامد.
افرادی که برخی بیمارهای خاص را دارند ،کســانی که پیوند عضو داشــتهاند ،تصمیمگیری در این زمینه بپردازند .جداگانه نتایج تحقیقات به دست آمده پایینتر برای آنها کفایت میکند و به
مطمئن شویم در صورت ادامه
تا
است
Trial Lawyers:
اندازهمترجم)
(مشاور و
حسین
فرشاد
سیستم ایمنی بدن را در
خانی همان
اند و
بررسی کرده
تحت شیمیدرمانی قرار دارند و یا مبتال به یک بیماری مربوط به سیستم ایمنی این موضوع مهم بایــد با مهربانی و از این شرکتها را
Kinmanهمه
گیــری ،فرزندمان از ایمنی الزم
• Ian H.
Farshad
H.
Khani
)(Manager
کند.
ی
م
محافظت
کروناویروس
مقابل
این
مصرف
کــه
اند
تصمیــم گرفته
است.
برخوردار
رویی گشاده حل شود.
• Neil
A. Mulholland
هستند در این گروه هدف قرار میگیرند.
Cell: 604-727-4555
• David Milburn
گفتنی است سازمان بهداشت جهانی در ماه گذشته اعالم کرد تزریق این نوع مورد دومی که گفتــن آن به نظر با
E-mail:farshadx@hotmail.com
• Marco Von Antal
Barristers
and
Solicitors
این است که در آغاز
اســت،
اهمیت
پادتن در برخی بیماران آسیبپذیر در برابر ویروس میتواند اثربخش باشد.
ساعات کار ۹ :صبح تا  ۹شب
• Claire Hong
Tel: 604-526-1805
| Fax: 604-526-8056
واکسیناسیون در بزرگساالن
فرآیند
www.kinmanmulholland.com
 -تصادفــات ( :)ICBCبعــد از هــر تصــادف و قبــل از مراجعــه بــه ICBC

Kinman Mulholland

Kinman Mulholland

kinman Mulholland
Barristers and Solicitors

دفتر حقوقی «کی ام» ــ مشاوره اولیه رایگان

فرشاد حسینخانی (مشاور و مترجم)

ebrahimi

)Farshad H. Khani (Manager

Cell: 604-727-4555
accounting services ltd.

E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات کار ۹ :صبح تا  ۹شب

ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪارى
و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻰ

مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت Tel: 604-526-1805 Fax: 604-526-8056
 امــور جنائــی :قتــل ،دزدی ،رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر،www.kinmanmulholland.com
«Trialکی ام»
حقوقی
دفتر
Lawyers:
درگیــری و زدوخــورد

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

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

Cell: 604-727-4555

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

ICBCکار بدون دلیل کافی
اخراجی از
مراجعــه-بــه

مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت

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

 -امور مهاجرت

اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪارى و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ

 -امور خانواده

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

 -امور کمپانیها

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرتﺣﺴﺎبﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ )ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﻮد و زﯾﺎن(
ﻣﺸﺎوره و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﺑﺮاى ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

 اعاده حیثیت و خسارت -اخراجی از کار بدون دلیل کافی

دفتـر حقوقی  ،KMاز وکالی سـابق بامکارتل گولد ،با پشـتوانه  ۲۲سـال خدمت به
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره ،باالتریـن رقم را در ازای خسـارت
Accounting and Tax Services
شـما خواهد گرفت.
ً
Bookkeeping
and Financial Statements
جهت اطالعات بیشتر ،لطفا با فرشاد حسینخانی تماس بگیرید.

Business Plan and Consulting
USA and Non-Resident Tax

Tel: (604) 757-1279
#500-1199 W Pender St., Vancouver, V6E 2R1

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

778-558-8272

www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

 سال تجربه کار در کانادا30 با بیش از

.منﺰل ﻟوکس باچشمانداز بسیار زیبا از اقیانوس
، طبقه3  اسکورفیت زیربنا در6000
، سرویس حمام و دستشویی5/5  اتاق خواب و5
، شومینه گازی3 ، با نقشه خوب،بسیار روشن و دﻟباز
، مجهﺰ به استﺨر در فﻀای باز،باﻟکن بﺰرگ رو به حیاط زیبا
،در یکی از مناطﻖ خوب در وست ونکوور
نﺰدیﮏ به مدارس ابتدایی و دبیرستان

1408 31st Street, West Vancouver

5,788,000
#2710-9868 Cameron St,
Burnaby

698,000

$1,639,000

2765 Tempe Glen D., North Van

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

Presented by:

Majid Talebi

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

#711-121 Brew St.,
Active
R2500933
Port Moody
Board: V
House/Single Family

Allard Street,
55 MAPLE218
DRIVE

Residential Detac

Port MoodyCoquitlam
Heritage Woods PM
V3H 0A7

528,000

$1,720,000

(

Frontage (feet):
$2,098,000
Bedrooms:

Majid Talebi

Sold
R2489279
Board: V
1/2 Duplex

$1,720,000

55 Maple Drive, Port Moody

2

0.00
4
4
3
1

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

$1,190,000

$1,878,000

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

City/Municipal
Frontage (metres):

Approx. Year Built: 2

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

$2,059,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

Legal:

Amenities:

$698,000

$2,040,000

4640 Highland Blvd., North Van

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

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

Style
of Influences:
Home: 2 Storey w/Bsmt.
Total Parking: 2
Covered Parking: 2
Parking Access: Front
Site
Garage; Double
Construction:
Frame
- Wood
Parking: Coverings,
Features:
Air Conditioning,
ClthWsh/Dryr/Frdg/Stve/DW, Drapes/Window
Range Top, Security System, Smoke Alarm, Sprink
Exterior:
Mixed, Wood
Locker: Y
Foundation:
Reno. Year:
Dist. to Public Transit: 1/2 Blk
Dist. to School Bus: Near
Concrete Perimeter
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گزارش تکاندهنده درباره
رفتارهای نژادپرستانه در
وزارت مهاجرت کانادا
ظاهرا رفتارها و برخوردهای زننده و توهینآمیز در محیطهای کاری وزارت
مهاجرت کانادا امری رایج اســت .مدیری که کارمند آســیایی خود را با
کالمش تحقیر میکند ،کارمندی که همکار سیاهپوست خود را «سیاه من»
خطاب میکند ،مسئولی که بومیان را تنبل میداند :اینها فقط چند مورد از
توهینهای کالمی است که در محیطهای کاری وزارت خانهای اتفاق افتاده و
گزارش شده است که مسئولیت خطیر پذیرش مهاجران و پناهجویان را بر
عهده دارد.

به گــزارش هفته ،به نقــل از رادیو
کانادا ،گزارش  ۲۰صفحهای به شدت
تکاندهنده رفتارهــای توهینآمیز
و تبعیضآمیــز در وزارت مهاجرت،
پناهجویان و شــهروندی کانــادا از
چنــد روز پیــش در اینترنــت نیز
قابل دسترســی کاربران اســت .این
گزارش که تحــت عنوان «گروههای
گفتوگوی کارمندان وزارت مهاجرت
درباره ضدنژادپرســتی» تهیه شده،
ژوئن گذشــته در اختیار مســئوالن
وزارت مهاجرت قرار گرفته است.
این گزارش انتقادآمیز بر پایه اظهارات
ده گــروه گفتوگــو کــه شــرکت
تحقیقاتی پوالرا  Pollaraایجاد کرده
و  ۵۴کارمند وزارت مهاجرت در ماه
مارس در مباحث آن شرکت کردند،
تهیه شده است.
بسیاری از کارمندان وزارت مهاجرت
در جلســاتی که در ایــن چارچوب
برگــزار شــد ،اذعان کردنــد که در
محیط کار شــاهد رفتارها یا سخنان
توهینآمیز و نژادپرســتانه بودهاند.
گزارشی که در این باره تهیه شده از
این برخوردهای توهینآمیز به عنوان
«تعرض» یاد کرده است
در برخــی مــوارد ،ســوپروایزرها و
کارمندان برای اشاره به بخشهایی از
وزارت مهاجرت که درصد کارمندان

و کارکنــان رنگین پوســت در آنها
باالســت ،از واژه «گتــو» ghetto
استفادهمیکنند.
در گذشته در برخی شهرها به محالتی
که ساکنان آنها غالبا از اعضای یک
قوم یا یــک مذهب بودند ،گتو گفته
میشد اما امروز در کل به مناطق فقیر
شهری که بیشتر مهاجران یا اقلیتها
در آنها ســکونت دارنــد ،گتو گفته
میشود .گتو از نظر تاریخی در اروپا
بــه محلههایی که اقلیت یهود در آن
ساکن بودند گفته میشد.
برخی از مدیــران از بومیان کانادایی
به عنــوان افراد «تنپــرور و تنبل»
یاد میکنند و برخــی از آنها حتی
استعمار را چیز خوبی میدانند.
طبق همیــن گــزارش انتقادآمیز،
برخی مدیــران و کارکنــان وزارت
مهاجرت برخی کشورهای آفریقایی
را کشــورهای فاسد تلقی میکنند و
برخی از آنها همــه کارمندان خود
به جز سیاهپوستان را با نامشان صدا
میزنند.
کارمندانــی که بــا ایــن رفتارهای
نژادپرســتانه روبرو بودهاند به پوالرا
گفتند کــه در برخی موارد بر خالف
همکاران خــود ،فرصتهای تقویت
مهارت و ارتقای شغلی پیدا نکرده یا
این فرصتها برای آنها نادیده گرفته

شده اســت .در همین گزارش آمده
است که در یک مورد یک مدیر وزارت
مهاجرت ،ارزیابی شغلی یک کارمند
رنگین پوســت خود را حذف کرده و
فرصت ارتقای شغلی را به یک کارمند
دیگر داده است.
«پیش داوری در اســتخدام و ارتقای
کارمندان رنگین پوست ،پیش داوری
در برنامهریــزی ،سیاســتگذاری و
ارائه خدمات به مشــتریان از جمله
رفتارهای نژادپرســتانهای است که
در وزارت مهاجرت کانادا دیده شــده
است( ».بخشــی از گزارش شرکت
تحقیقاتی پوالرا )Pollara
شــرکتکنندگان در جلســات
گفتوگوی شرکت تحقیقاتی پوالرا
همچنیــن تاکیــد کردند کــه این

دیدگاهها و رفتارهای نژادپرســتانه
مدیران و کارمندان بخشهای مختلف
وزارت مهاجرت بر نحــوه برخورد با
مشتریان یعنی مهاجران و پناهجویان
این وزارت خانه نیز تاثیر مســتقیم
داشته اســت .آنها در تایید ادعای
خود در این زمینه به اجرای قواعد و
مقررات تبعیضآمیز در رسیدگی به
تقاضاهای مهاجــرت مربوط به اتباع
برخی کشــورهای یا مناطق اشــاره
کرده و به عنــوان مثال اعالم کردند
کــه وزارت مهاجرت برای متقاضیان
مهاجرت از نیجریه اســناد و مدارک
مالی بیشتری درخواست میکند.
وزارت مهاجرت کانادا در اولین واکنش
به انتشار این گزارش انتقادآمیز اعالم
کــرد کــه اظهــارات و دیدگاههای

مطرح شده در گفتوگوهای گروهی
کارمندان وزارتخانه را بســیار جدی
میگیــرد و برای مقابلــه با معضل
نژادپرســتی ،اقدامــات الزم را انجام
خواهد داد.
وزارت مهاجرت کانادا پیش از انتشار
گزارش انتقادی شــرکت تحقیقاتی
پــوالرا نیز بر عزم خــود برای مقابله
با پدیده نژادپرســتی در بخشهای
مختلف این وزارت خانه تاکید کرده و
حتی ژوئیه سال  ۲۰۲۰یک کارگروه
را مامور این کار کرده بود.
وزارت مهاجرت همچنین اعالم کرد به
منظور پیدا کردن راهکارهای مناسب
برای جلوگیری یا مقابله با نژادپرستی
سیســتماتیک در سیاســتها و
برنامههــای وزارت مهاجرت ،با افراد

و گروههــای خــارج از وزارت خانه
گفتوگو خواهــد کرد و همین حاال
نیز یک رشته برنامههای آموزشی در
همین راســتا به اجرا گذاشته و برای
هــر بخش وزارت خانه نیز یک نفر را
به عنوان نماینده مقابله با نژادپرستی
منصوب کرده است.
وزارت مهاجــرت کانــادا تعهد کرد
که روندهای مهاجرت را به شــکلی
کامال منصفانه و به دور از ذهنیتها
و دیدگاههــای نژادپرســتانه به اجرا
بگذارد.
جاگمیــت ســینگ ،رئیــس حزب
نیودموکــرات کانــادا ،در پاســخ به
ســوالی درباره گزارش انتقادی پوالرا
اذعان کرد که از شنیدن محتوای این
گزارش شوکه شده است.
آقای سینگ تاکید کرد« :هشدار و ابراز
نگرانــی در خصوص وجود رفتارهای
نژادپرستانه آن هم در وزارت خانهای
که مسئولیت رسیدگی به افراد قربانی
نژادپرســتی را بر عهــده دارد ،واقعا
آشــفتهکننده است و نمیتوان آن را
تحمل کرد».
امــا این اولین بار نیســت که وزارت
مهاجــرت کانادا به تحقیــق درباره
نژادپرســتی در محیطهــای کاری
دســتگاهها و ادارات خود اقدام کرده
است .فوریه ســال  ۲۰۲۱نیز وزارت
مهاجرت کانادا نشستی عمومی برای
بحث و بررسی نتایج یک نظرسنجی
که یک ســال پیــش از آن با حضور
 ۲۷۱۲کارمند این وزارتخانه صورت
گرفته بود ،برگزار کرد.
طبق نتایج این نظرسنجی  ۶۵درصد
کارمندان سیاهپوســت و  ۵۵درصد
اعضای اقلیتهای آشــکار شاغل در
وزارت مهاجرت کانــادا اعالم کردند
در محیط کار خود دســت کم یک
بار با گفتار یا رفتار نژادپرستانه روبرو
شــدهاند .این درصــد در میان دیگر
کارمنــدان وزارت مهاجرت تنها ۱۳
درصد 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

13

شماره  ۱551جمعه  30مهر ۱۴۰۰

Issue 1551 Friday October 22, 2021

یک سوم کاناداییها میگویند
“از لحاظ مسکن فقیر”
و یک پنجم نیز از خرید خود
پشیمانهستند
هدهد -خانوادههــای کانادایی که تا
کنون شاهد مقدار بســیار زیادی از
بدهی بودهانــد ،در طول همهگیری
هیچگونــه بهبــودی در وضعیــت
مالی خود مشــاهده نکردنــد .البته
که بســیاری از آنها تــا حد زیادی
توانســتند چیزهایی که بدون وجود
نرخ بهره پایین قادر به خریدشــان
نبودند را دریافت کنند .این اطالعات
بر اســاس گزارش  MNPاز شاخص
بدهی مصرف کننده است که هر سه
ماه یکبار توسط  Ipsosانجام میشود.
این نظرسنجی نشان میدهد که یک
ســوم کاناداییها خــود را “از لحاظ
مســکن فقیر” میدانند .حتی تعداد
بیشتری از افراد از قبض و بدهیهای

خود عقب افتادهاند و نمیتوانند بدون
داشتن بدهی امرار معاش کنند.
بر اساس آخرین دادههای نظرسنجی
صورت گرفته ،میلیونها نفر در کشور
کانادا در زمینهی مسکن فقیر هستند.
یک سوم ( 32درصد) کاناداییهایی
که صاحب خانه هستند ادعا میکنند
که “فقیر خانه” هستند .این مسئله به
این علت است که یک خانواده آنقدر
درآمد خود را به مســکن اختصاص
میدهد کــه نمیتوانــد هزینههای
دیگری را پرداخت کنند.
عالوه بــر این ،نظرســنجی مذکور
نشان میدهد که یک پنجم مالکان
خانه از خرید خود پشیمان هستند.
این مسئله به طور کامل تحت تاثیر

بیش از نیمــی از کاناداییها از بعد
از همهگیــری وضعیت بدتری پیدا
کردهاند

مشــکالت مالی قــرار دارد و نه یک
موضوع جزئی مثل کاشی آشپزخانه.
در مجموع ،این شرکت تخمین میزد
که  5.5میلیون از کاناداییها در برابر
شوک مالی آسیبپذیر هستند .این
تجملی بــرای بیان این
یــک روش ّ
مسئله است که افزایش نرخ بهره و یا
تعدیل نیرو و از دست رفتن مشاغل

کاناداییها سه برابر میانگین جهانی انرژی مصرف میکنند
بررســی ســاالنه سیســتم انرژی
کشــورهای مختلف جهان نشــان
داده اســت کــه کاناداییها از جمله
بزرگترین مصرفکننــدگان انرژی
در جهان هســتند و به رغم این که
دولتمردان کانادایی تالشهای خود
را برای صرفهجویی هر چه بیشتر در
مصرف انرژی در سطح ملی افزایش
دادهاند ،ایــن وضعیت طی یک دهه
آینده نیز ادامه خواهد داشت.
به گــزارش هفته ،به نقــل از رادیو
کانادا ،چشــمانداز انــرژی جهان که
آژانس بینالمللی انرژی ( )IEAمنتشر
کرده ،حاکی از آن اســت که مصرف

سرانه انرژی در کانادا در سال گذشته
بیــش از  ۳۰۰مگاژول یعنی بیش از
سه برابر متوسط جهانی بوده است و
کانادا از این نظر در زمره بزرگترین
مصرفکنندگان انرژی در جهان قرار
میگیرد.
طبــق گزارش  ،IEAمصرف ســرانه
انرژی در کانادا در سال گذشته کمی
بیشتر از آمریکا و تقریبا دو برابر بیشتر
از تقاضای انرژی ثبتشده در اتحادیه
اروپا بود.
یک خانه در کانادا به طور متوسط طی
دوازده ماه ســال ،حدود  ۲۵مگاژول
انرژی نیاز دارد اما مصرف کلی انرژی
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سرانه در کشور همه اشکال انرژی از
جمله حملونقل ،صنعت ،گرمایش و
سرمایش را شامل میشود.
آژانس بینالمللــی انرژی در گزارش
خود پیشبینی کرده اســت که در
نتیجه سیاستهایی که دولت کانادا
بــرای صرفهجویی هر چه بیشــتر
مصرف انــرژی در خانههــا ،حذف
سوختهای فسیلی از شبکه انرژی و
استفاده هر چه بیشتر از خودروهای
برقی در شبکه حملونقل اتخاذ کرده
است ،مصرف سرانه برق در این کشور
تا ســال  ۲۰۳۰به زیر  ۳۰۰گیگاژول
خواهد رسید.

میتواند بودجه آنهــا را بطور کامل
ویران کند.
نیمی از کاناداییها نمیتوانند بدون
داشــتن بدهی از پس هزینههای
زندگی خود بربیایند

خانوارهای کانادایی حتی بیشــتر از
صاحبخانهها با مشکالت مالی دست
و پنجه نرم میکنند .تقریبا نیمی از
آنها ( 45درصــد) نمیتوانند بدون
داشــتن بدهی بیشــتر امرار معاش
کننــد .واکنشهای احساســی هم
نسبت به این قضیه در حال گسترش
هستند .به طوری که  51درصد از این
افراد اظهار داشتند که در حال حاضر
نگران بازپرداخــت بدهیهای خود
هستند.
این شاخص همچنین نشان میدهد
تعــداد افرادی که قــادر به پرداخت
قبضهای خــود نیســتند در حال
رســیدن به باالترین ســطح ممکن
خود است .این مســئله نمایانگر آن
اســت که  30درصد از خانوارها قادر
به انجــام تمام تعهــدات مالی خود
نیســتند .از زمان ایجاد این شاخص

در ســال  ،2017این باالترین مقدار
این مولفه بوده است .البته که آنقدری
که در گذشته به چشم آمد ،در نظرها
نخواهد آمد….حداقل در حال حاضر.
ایــن روزها نرخ تاخیــر در پرداخت
بدهی و ورشکستگی به طرز عجیبی
پایین بوده است .این بدان دلیل است
که وامدهندگان مشــغول وام دادن
به افرادی هســتند که نیازمند پول
هستند و امیدوارند که بتوانند پرداخت
صورتحسابهای خود را ادامه دهند.
تنها چیزی کــه از باختن پول بدتر
اســت ،گزارش قصــور در پرداخت
بدهی اســت .آنها ترجیح میدهند
که بجای آنکه بخواهند وامگیرندگان
را اذیت کنند یا به دنبالشــان در پی
پرداخت بدهی باشند ،کسی بجایشان
بدهیشان را پرداخت کند .این بدان
معناست که تنها افرادی در پرداخت
بدهیهایشان قصور میکنند
که واقعا چاره دیگری ندارند .اگرچه
که این دیدگاه ،نقطه نظر درستی از
واقعیت نیســت ،اما انگار که درکش
برای اقتصاددانان و سیاســتمداران
آسانتر است.

بــا وجــود حرفهــای حاکــی از
پساندازهای انبوه و درآمدهای زیاد،
بسیاری از مردم دچار وضعیت بدتری
شدهاند .از هر ده نفر کانادایی ،سه نفر
احساس میکنند که پاندمی مشکالت
ناشی از بدهیشان را تحت تاثیر قرار
داده است .سه نفر از هر پنج نفر (دو
برابر نرخ قبلــی) از نرخهای پایینی
که حاصل از تاثیــرات پاندمی بودند
استفاده کردند و چیزهایی را خریدند
که پیش از این توانایی مالی خریدش
را نداشتند .اما ،بیایید واقعبین باشیم،
چه کســی در طول پاندمــی برای
چیزی کــه نمیتوانــد هزینهاش را
پرداخت کند ولخرجی نمیکند؟
در میان دادههــا ،نقاط زیادی وجود
دارند که نمایانگــر تصویر بهتری از
وضعیت مالی خانوارها هســتند .به
عنوان مثال ،نــرخ پسانداز خانوارها
اغلب برای نشــان دادن اســتطاعت
مالیشــان اســتفاده میشــود .در
حقیقت ،با کمی تجزیه و تحلیل بیشتر
به این مسئله میرسیم که بیشتر این
پساندازها متعلق به خانوادههاییست
که به نسبت دیگران از ثروت بیشتری
برخوردارند .در طول همهگیری ،تنها
یک درصد از افراد مقدار زیادی پول
پسانداز کردند ،نه خانوادهها به طور
کلی .اگرچه که این مسئله آنطور که
به نظر میآید نیست.
واقعیت این اســت کــه خانوادههای
بسیار بدهکار کانادایی قبل از پاندمی
هم همین بودهاند .تعطیلی بیشــتر
فروشــگاهها و درخواست مردم برای
کار از خانــه هیچ کمکی به بهبودی
این وضعیت نکرده است .در حقیقت،
شرایط را بدتر کرده است .درک این
مسئله که چرا اکثر خانوادهها اکنون
نگران هزینههای امرار معاش هستند
بر همگان واضح است و نیاز به نبوغ
خاصی ندارد.
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کانادا خواهان متقاضیان
مهاجرت از ایران است
در ســال  ،۲۰۱۹قبل از همهگیری
کووید 19-ایران با داشــتن بیش از
 ۶۰۰۰ایرانی تازهوارد با اقامت دائم به
کانادا رتبه دهم را در میان کشورهای
اصلی تشکیلدهنده مهاجران به کانادا
را به خود اختصاص داد.
ایرانیــان بــه دلیــل ســطح باالی
تحصیــات ،تجربــه کاری حرفهای
و دارابــودن دانش زبان انگلیســی
متقاضیان ایــده آلی برای برنامههای
مهاجرتــی کانادا هســتند .عالوه بر
این ،بیش از  ۲۰۰هزار ایرانیتبار در
کانــادا زندگی میکننــد که این امر
نیز به نوبه خود به روند سادهســازی
استقرارپذیری ایرانیان تازهوارد کمک
میکند.
باتوجهبه اینکه کانادا همواره به دنبال
افزایش ســهمیه گزینش ســاالنه
مهاجــران اســت ،این امــر موجب
شده اســت که فرصتهای بیشتری
برای مهاجرت شــهروندان ایرانی به
کانــادا مهیا گردد .کانــادا با افزایش
سهمیه گزینش مهاجرین جدید به
بالغ بر  ۴۰۰۰۰۰نفر در ســال ،برای
نخستینبار به باالترین سطح گزینش
در تاریخ این کشــور دســتیافت.
حدود  ۶۰درصــد از این مهاجران از
طریق برنامههای اقتصادی وارد کانادا
میشوند.
اکثریتقریببهاتفاق مهاجران طبقه
اقتصــادی کارگران ماهر هســتند،
درحالیکه بخش کوچکــی از آنها
مهاجــران تجــاری (کارآفرینــان و
سرمایهگذاران)هستند.
در صــدر روشهای برتر مهاجرت به
کانــادا از ایران بهعنــوان یک کارگر
ماهر سیستم گزینش اکسپرس انتری
میباشد.
اصلیترین راه مهاجــرت ایرانیان به

کانادا بهعنوان کارگران ماهر از طریق
اکسپرس انتری است .این بدین دلیل
است که از مجموع  ۴۰۰هزار سهمیه
تعیین شده بالغ بر یکچهارم سهمیه
اختصاص به متخصصین خارجی دارد
که از طریق اکســپرس انتری مورد
گزینش قرار مگیرند و ســاالنه تعداد
 ۱۱۰هزار مهاجــر جدید به کانادا از
طرق تخصص وارد کانادا میشــوند.
در ســال  ،۲۰۱۹ایرانیان هشتمین
ملیت اصلی نامزدهای موفق اکسپرس
اینتری بودند.
سیستم انتخاب اکسپرس اینتری بر
اساس یک فرایند دومرحلهای است:
* در مرحلــه اول متقاضــی بایــد
صالحیت اقدام از طریق یکی از ســه
برنامه که از طریق سیســتم انتخاب
اکسپرس اینتری به شرح زیر را داشته
باشد:
 برنامــه کارگــران ماهــر فــدرال()FSWP
 کالس تجربه کانادایی ()CEC برنامــه معامــات ماهــر فدرال()FSTP
متقاضیانی که قب ً
ال در کانادا زندگی
نکردهاند ،بهاحتمال زیاد بهترین راه
برای واجد شــرایط شدنشان برنامه
 FSWPدر سیستم گزینش اکسپرس
اینتری خواهد بود .بدیهی است پس
از تأیید صالحیت Express Entry
خود ،میتوانند بــه مرحله دوم وارد
شوند.
* در مرحلــه دوم ،متقاضی با ایجاد
پروفایل در حوزه رقابتی اکســپرس
اینتــری ،میتواند به امتیازاتی که بر
اساس معیارهای مشخص شده در این
سیستم امتیازبندی مقرر شده دست
یابد و رتبه وی و یا  CRSمشــخص
شــود و این رتبه در حــوزه رقابتی

اکسپرس اینتری برای وی ثبت گردد.
تقریباً هــر دوهفته یکبــار IRCC
قرعهکشــیهای اکسپرس اینتری را
انجام میدهد که در آن از متقاضیان
با باالترین امتیــاز دعوت میکند تا
برای اقامت دائم درخواســت بدهند.
داوطلبانی که دعوتنامه برای ارسال
درخواســت ( )ITAدریافت میکنند
 ۶۰روز فرصت دارند تا درخواســت
اقامت دائم خود را به  IRCCارســال
کنند و ســپس پس از بررسی فایل
موفق به اخــذ اقامت دائم کانادا نائل
میگردند.
مزایای ورود به حوزه رقابتی اکسپرس
اینتری حتی با  CRSپایین بســیار
است .از  ۳مزیت مهم حضور در حوزه
رقابتی سیســتم گزینش اکسپرس
انتری میتوان به شرح زیر نام برد:
 داشــتن پروفایل معتبــر در حوزهرقابتی شــانس دریافت  ITAرا مهیا
میکند بدیهی است عدم حضور در
حوزه رقابتی شانس دریافت  ITAرا از
متقاضیمیگیرد.
 حضــور در این حوزه رقابتی امکانانتخاب اســتانی را حتی با داشــتن

امتیازات پایین نیز مهیا میکند .در
صورت گزینش استانی دریافت ۶۰۰
امتیاز  CRSاضافی را برای متقاضی
به ارمغــان خواهد آورد که اساســاً
نهتنها امتیازات فرد را در حوزه رقابتی
شاخص میکند بلکه تضمینکننده
دریافت دعوتنامه  ITAمیباشد.
 حضور در حوزه رقابتی نیز شانسدریافت پیشــنهاد کار از کارفرمایان
کانادایی که بــرای تأمین نیروی کار
میباشــند را نیز میسر خواهد نمود
و داشــتن پیشــنهاد کار نیز موجب
افرایش امتیازات به میزان  ۵۰یا ۲۰۰
امتیاز اضافی  CRSرا به همراه خواهد
داشت .کارفرمایان به بانک اطالعاتی
سیســتم رقابتی اکســپرس انتری
دسترسی دارند.
برنامه انتخاب اســتانی ( )PNPبرای
ایرانیــان نیز مســیر دیگــری برای
مهاجرت به کانادا محسوب میگردند
و دومین روشــی اســت که ایرانیان
میتواننــد از روی تخصــص واجد
شرایط اقامت به کانادا شوند.
کانادا دارای  ۱۰اســتان و  ۳منطقه
اســت که  ۹استان و  ۲منطقه کانادا
از طریــق برنامــه انتخاب اســتانی

متخصصین خارجی  PNPموردنیاز
بازار کار خود را مــورد گزینش قرار
میدهند.
بهطورکلــی هر اســتانی برنامههای
مهاجرتــی خاص خود را برای تأمین
نیروی متخصص موردنیــاز تدوین
نموده و بر اســاس معیارهای خاصی
متخصصین خارجی را مورد گزینش
قرار میدهد .بدیهی است داوطلبانی
که شرایط استان مربوطه را دارا باشند
و درخواســت آنها نیز تأیید شــده
باشد ،گواهی انتخاب استانی دریافت
میکننــد .گواهی انتخاب اســتانی
صــادره برای حمایت از درخواســت
اقامت دائم مورداستفاده قرار میگیرد.
پرگزینشتریــن برنامههای انتخاب
اســتانی به بزرگترین اســتانهای
کانادا (بهجز کبــک) تعلق دارند که
عبارتاند از :انتاریو ،مختص به خود را
دارند بریتیش کلمبیا و برنامه انتخاب
استانی آلبرتا.
استانهای ساســکاچوان و مانیتوبا
نیز برنامههای فعال انتخاب اســتانی
منطبق بر نیازهای خود را دارا هستند.
عالوه بر اکسپرس انتری ،متقاضیان
میتوانند همزمان مستقیماً نسبت به

تشکیل پروفایل در برنامه استانی اقدام
و رسماً نســبت به ابراز عالقهمندی
مهاجرت به استانی که حرفه آنان را
در لیست مشاغل موردنیاز خود دارد،
اقدام کنند .این باعث خواهد شــد تا
متقاضی شانس دوگانه برای گزینش
را به دست آورد.
برنامههای مهاجرتی کبک نیز یکی
دیگر از گزینههای معتبر برای ایرانیان
محسوب میشود.
کبــک بهعنــوان تنهــا اســتان
فرانســویزبان کانــادا ،دارای اختیار
مســتقل در اداره سیستم مهاجرتی
خود اســت .کبک ســومین مسیر
پیشرو برای کارگران ماهری است که
میخواهند به کانادا مهاجرت کنند.
برای واجد شرایط بودن مهاجرت به
این استان بهعنوان یک کارگر ماهر و
یا نیمه ماهر آشــنایی با زبان فرانسه
در بســیاری از موارد الزامی اســت.
اگــر قب ً
ال در کانادا زندگی نکردهاید و
میخواهید به کبک نقلمکان کنید،
برنامه کارگران ماهر کبک ()QSWP
بهترین گزینه برای شماست.
برنامه کارگران ماهر کبک به روشی
مشــابه برنامه کارگران ماهر فدرال
اکســپرس اینتری ( )FSWPعمل
میکند .اولین قدم ،تأیید صالحیت
متقاضــی و جمــعآوری امتیاز برای
عضویت در گروه انتخابی است.
کبک در ادامــه از نامزدهای با نمره
باال بــرای ادامه روند مهاجرت دعوت
به عمل میآورد .پس از اخذ تأییدیه
 CSQاز کبک ،متقاضیان میبایست
درخواســت اقامت دائم خــود را به
 IRCCارسال نمایند.
کانادا همچنیــن برنامههای کارگران
ماهــر دیگــری دارد کــه ماهیــت
محدودتری نســبت بــه برنامههای
اکســپرس انتری و استانی و یا کبک
دارند .ایــن برنامهها بهمنظور کمک
به برآورده کردن نیازهــای بازار کار
برخی مناطق و صنایع خاص هستند.
برجســتهترین آنها ،برنامه آزمایشی
مهاجــرت آتالنتیک ( )AIPاســت.
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کامران مافی
با بازماندگان آن شادروان به ویﮋه همسر ،فرزندان،
فامیﻞ ،دوستان و جامﻌه هنرمندان
در این اندوه بﺰرگ همدردی مینمائیم.
حسین میرهاشمی
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کارگران ماهر عالقهمند به مهاجرت
به نیوفاندلند و البرادور ،جزیره پرنس
ادوارد ،نوا اسکوشیا و یا نیوبرانزویک
میتوانند از این طریق اقدام کنند.
مسیر ادامه تحصیل در کانادا که منجر
به دریافت اقامت دائم میشــود یکی
از پر طرفدارتریــن و محبوبترین
روشهــا بــرای متقاضیــان ایرانی
محسوب میگردد.
کانادا به دنبال تشــویق دانشجویان
فارغالتحصیــل خارجی بــرای اخذ
اقامت دائم در این کشــور است .در
ســال  ۲۰۱۹کانــادا بیــش از ۶۴۰
هزار دانشجوی بینالمللی داشت که
نزدیک به  ۱۵۰۰۰مجوز تحصیل را
برای متقاضیان ایرانی صادر کرد .در
ســال  ۲۰۱۹ایرانیان هفتمین منبع
اصلی دانشــجویان خارجی در کانادا
بودند.
فارغالتحصیــان ایرانی نیز همچون
دیگــر فارغالتحصیــان خارجی در
کانادا ،پــس از اتمام تحصیالت خود
میتوانند مجــوز کار پس از تکمیل
دوره تحصیل دریافت کنند .این مجوز
کار ،به فارغالتحصیالن بینالمللی این
امکان را میدهد که بتوانند حداکثر تا
سه سال تجربه کار حرفهای در کانادا
را به دســت بیاورند .دارابودن حداقل
یک سال تجربه کار در کانادا موجب
تقویت درخواست اقامت دائم برای این
فارغالتحصیالن خواهد شــد .داشتن
تحصیالت و تجربــه کاری کانادایی
منجر به کســب امتیاز  CRSبیشتر
در سیستم اکسپرس اینتری میشود
زیرشــاخه تجربهداران کانادا خواهد
شد .همچنین از طریق بسیاری دیگر
از برنامهها نیز از جمله  ،PNPکبک،
 AIPو دیگر برنامهها نیز امکان کسب
امتیاز برایشان فراهم خواهد بود.
تجربــهای توانایی فــرد جهت واجد
شــرایط شــدن در حــوزه رقابتی
اکســپرس اینتــری از طریق برنامه
کالس تجربــه کانادایــی ( )CECرا
افزایش میدهد.
معصومه علی محمدی (نشریه هفته)

Issue 1551 Friday October 22, 2021

عرفان نورایی ،مخترع  ۱۹ساله،
نماد دیگری از سونامی فرار مغزها
دیگــر مدتهاســت کــه رویکرد
کشــورهای پیشــرفته در مدیریت
کالن از تاکید بر کشــف و استخراج
منابــع طبیعــی به جــذب نیروی
انســانی متخصص تغییر کرده است.
کشورهای توسعهیافته با فراهم کردن
امکانات زندگی ،تحصیل و اشــتغال
برای نخبگان کشورهای توسعهنیافته،
بخشــی از نیروی کار ماهــر خود را
تامین میکنند .کانادا ،میهن دوم ما
یکی از کشــورهای مهم جهان است
که بیشــترین بهره را از این سیاست
بــرده و میبرد درحالی کــه ایران و
افغانستان ،ســرزمینی که ما در آن
ِ
ریشه داریم خسارت
بزرگ
دهندگان
ِ
روند مهاجرت متخصصان هستند.
واقعیــت عریــان ایــن اســت که
حکومتهای توتالیتر در خاورمیانه با
ِ
ایدئولوژیک جامعه،
تاکید بر ادارهی
یک فضای بستهی سیاسی و اجتماعی
را ایجاد کرده و شــراطی را آفریدهاند
که برای بخش بزرگــی از مردم و از
جمله نخبگان قابل پذیرش نیســت.
خیل عظیمی از استعدادهای انسانی
در مقاطــع زمانــی مختلف به غرب
مهاجرت کردهاند .در ایران این روند
از ابتدای انقالب و ســالهای ابتدایی
دههی شــصت (موج اول مهاجرت)
اتفاق افتاد و تا امروز و پس از روی کار
آمدن دولت ابراهیم رییسی ،همچنان
با روندی صعودی ادامه دارد.
نخبگان مهاجرتکردهی ایرانی طی
چهار دههی گذشــته موفقیتهای
شــگرفی در خــارج از ایــران
داشــتهاند؛ بهطوریکه هفتهنامهی
«اکونومیســت» در سال  ۲۰۱۸و بر
اســاس دادههای صندوق بینالمللی
پــول ( ،)IMFاعالم کرد  ۹۶درصد از
اختراعهای ثبت شده توسط متولدین
ایران بین سالهای  ۲۰۰۷تا ،۲۰۱۲
توســط ایرانیان مقیم خارج از کشور

ثبت شده است.
عرفــان نورایی از جملــه جوانترین
مهاجرینی است که توانسته در مدت
کوتاهی که به کانادا آمده اســت به
موفقیتهای چشمگیری دست پیدا
کند( .گفتگوی وی با «هفته» هفته
گذشــته در نشــریه پیوند به چاپ
رسید).
روشن است که مهاجرت نخبگان یا
فرار مغزهــا اگرچه در ارتقای زندگی
فرد آثار مثبتی دارد اما از منظر کالن،
سرمایهی انسانی کشورهای مبدأ را
کاهش میدهد و درنهایت سبب افت
رشــد اقتصادی و اجتماعی میشود.
«عباس میالنی» ،اســتاد دانشــگاه
و پژوهشــگر اقتصاد سیاسی ساکن
آمریکا ،معتقد است فرار مغزها طی
چند ســال اخیــر ۳۰۰ ،برابر جنگ
ایران و عــراق به اقتصاد ایران صدمه
زده است.
این عــدد تنها یک تخمیــن از آثار
قابل ســنجش این پدیده بر حوزهی
اقتصاد اســت اما مهمتــر از این اثر،
تبعــات اجتماعی این پدیده اســت.

روند روبهرشــد مهاجــرت نخبگان،
َجــو یاس ناامیــدی را در بین مردم
کشور مبدا گسترش میدهد و میل
به تغییرات مثبــت را از بین میبرد.
کوچ اجباری مســتعدترین افراد یک
سرزمین ،حس عدم بهبود شرایط را
در بین افراد تقویت میکند و جامعه
را به ســرخوردگی و انزوای بیشــتر
میکشاند .اتفاقی که پس از انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۱۳۸۸در ایران
به شدت قوت گرفت و تعداد مهاجران
ایرانی به خارج از کشور (به خصوص
کانادا) افزایش یافت.
در دو ماه گذشــته با روی کار آمدن
طالبان ،در افغانستان نیز موج جدید
مهاجــرت نخبگان به خــارج از این
کشور شکل گرفته است .کشوری که
طی دو دههی گذشته گامهای خوبی
به سمت رشد اقتصادی و شکلگیری
جامعهی مدنی برداشته بود بهیکباره
درهم شکست ،دستاوردها یکشبه از
بین رفت و تندروها عنان همهچیز را
دوباره ربودند .اغلب نخبگان از ترس
بازگشت رویههای غیرانسانی طالبان،
تنها با یک چمدان یا ســاک دستی
کشور خود را به مقصدی نامعلوم ترک
کردند و در تفکر آیندهای نامعلوم ،در
سراسر جهان روزگار میگذرانند.
گاه وطن یک چمدان میشــود ،یک
آلبوم عکــس و دیگر هیچ… زنان یا
مردانی که میدانند که شاید هیچگاه
به ســرزمین مادریشــان بازنگردد
اما تنفس در آن هوا آنقدر دشــوار
اســت که عطای وطــن را بر لقایش
میبخشند و معموال با قلبی پر از درد
راهی دیار غربت میشــوند .مسیری
گاه موفقیتآمیز اما شاید بیبازگشت
و پرحســرت .به امید روزی که هیچ
فردی مجبور به ترک ســرزمیناش
نباشد…
منبع :نشریه هفته

شهروندان نورث شور درحرکتی یکپارچه ازبسته شدن
مجموعه ورزشی هری جروم
(تقاطع النزدیل وخیابان  23شرقی)جلوگیری کنیم
دراوایل سال ،2018شهرداری نورث ونکوور اعالم کردکه مجموعه ورزشی تازه
ای روبروی مجموعه ی ورزشی قدیمی ساخته خواهدشد و مجموعه ی کنونی
( هری جروم ) تاساخت کامل مجموعه ی ورزشی تازه  ،برای استفاده ی
بزرگساالن ،کودکان ونوجوانان ،تیمهای ورزشی هاکی،پاتیناژوتیم ورزش
سنتی ال کراس؛کماکان بازخواهدماند .اما متاسفانه درآغازسال تازه (امسال)
خانم شهرداربوکانن ومشاورانش  ،درپشت درهای بسته وبدون مشورت
با ساکنان شهرنورث ونکوورتصمیم گرفتند؛پیش ازاینکه مجموعه ی تازه
آماده شود درماه دسامبرامسال ساختمان مجموعه ی ورزشی کنونی
تعطیل شود .این مجموعه  ،درهمه ی  50سال گذشته مورداستفاده ی
همگانی مردم؛ بزرگساالن ،شناگران خردسال،جوانان و نوجوانان دررشته
ی شنا،پرورش اندام ،ژیمناستیک،هاکی،پاتیناژورشته های گوناگون ورزشی
بوده هنوزنیز مردم ازآن استفاده میکنند .درصورت بسته شدن (هری جروم )
دردسامبرامسال؛ بزرگساالن ازورزشهای شنا وپرورش اندام محروم خواهندشد
زیرا بیشتربزرگساالن نه وسیله ی نقلیه دارندنه رانندگی میکنند وبرخی از
آنان حتی توان خریدبلیت اتوبوس نیزندارند ( ورفتن به دیگرمچموعه های
ورزشی به دلیل دوری راه برای شان ممکن نیست...همه ی این مراجعان (هری
جروم ) باید5سال صبرکنند تامجموعه ی تازه ی ورزشی آماده شود واین
زمان طوالنی ؛ به سالمت آنان ضربه خواهدزد وتندرستی شان بیگمان مختل
خواهدشد و ازسوی دیگر تیمهای ورزشی مانند شناگران بزرگسال،کودکان
ونوجوانان ازورزش محروم خواهندشد  ...تیمهای هاکی خردساالن ونوجوانان
وهمچنین تیمهای پاتیناژوژیمناستیک ازورزش بازخواهندماند ...ورزش سنتی
( ال کراس ) به علت نبودن زمین بازی ِ،دیگربرای همیشه تعطیل خواهدشد...
افزون برهمه ی این مسائل بد وموجب نگرانی  ،مراجعه ی اجباری اینهمه
ورزشکاروتمرین کننده؛ به مراکزورزشی دلبروک خواهدبود .چنانچه همه ی
ورزشکارانی که نام بردیم  ،به دلبروک بروند؛آن مراکزنیزشلوغ شده وباتوجه به
بحران کرونا ؛ محیط بهداشتی آن مجموعه نیز به خطرخواهدافتاد.
گذشته از فاجعه ی ورزشی ،مسایل دیگرانسانی نیز درمیان است ؛ بیکاری
گروهی ازکارکنان (هری جروم) که کار
خودرا ازدست خواهندداد...تعطیل کافی شاپ آنجا-که بوسیله ی گروهی
ازمعلوالن اداره میشد -به معنای بیکاری این گروه خواهدبود و مسائلی دیگر....
همشهریان گرامی برای جلوگیری از بسته شدن مجموعه ی ورزشی ( هری
جروم ) ؛ ازهمه ی شما درخواست میشودکه با امضاء این درخواستنامه ی
مندرج درتارنامه -وب سایت change.org/keepharryjeromeopen
دراین تالش بزرگ اجتماعی شریک شوید ... .این تالش شایسته  ،شاید توجه
خانم شهردار بوکانن را به مسئولیت های
آینده اش جلب کند ...دربرابرتصمیمی که بدون آگاهی ساکنان
نورث ونکوورگرفته شده است وهیچ یک ازما ازآن آگاه نبوده ایم،البته شخص
ایشان پاسخگوی پیآمدهای ناگواریست که شرح آن دراینجا رفته است
همچنین برای شنیدن پاسخ به پرسشهای احتمالی ،با ای.میل icando.
 help@gmail.comتماس بگیرید.
شماره تلفن  ۶۰۴-۷۶۴-۲۷۴۳نیز  ،پاسخگوی شماخواهدبود.
باسپاس وآرزوی موفقیت حسین میرهاشمی

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

15

suite 245 1425 Marine Drive, West Vancouver

Tel: 604.925.6800

سوئیت  245واقع در شماره  1425مارین درایو در وست ونکوور (تقاطع جنوب غربی خیابانهای چهاردهم و )Clyde
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چهل سال پيش در همين روز

قاب امروز

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 5آذرماه1358
(برابر با  6محرم  26 ،1400نوامبر  )1979نقل شده است.

600درخواستپروانهامتيازنشريه
تحتبررسياست

دكتر مهدي ممکن ،معــــاون مطبوعاتي وزارت
ارشاد ملي در گفتوگويي اعالم كرد :بموجب قانون
مطبوعات به  600درخواست پروانه امتياز در كميسيون
بررسي نشريات رســــيدگي ميشود و به آنهايي كه در
پروندهشان نقصي وجود نداشته باشد ،اجازه انتشار داده
دارد با
شد.قرار
واضحی
فروردین :اکنون روابط شما با دیگران در موقعیت خوب و
ممکنبهسيلعظيمتقاضاهايدريافت
دكتر
خواهد
این حال هنوز سخت است که بدون مقدمه به موضوع اصلی بپردازید .به خودتان
پروانه نشريات اشــــاره كرد و گفت :در كشورهايي كه
قول دهید که رویاهای خود را دنبال کنید بدون اینکه نیاز باشد به دیگران در
انقالب شــــده اغلب به يك يا دو نشريه بسنده كردهاند
این رابطه توضیحی دهید .زیاد به خودتان سخت نگیرید و به ندای درونی خود
چنانکهكوباپساز 20ساليكروزنامهداردونيکاراگوئه
اعتماد کنید.
و الجزاير نيز به همين ترتيب بيش از چهار نشريه ندارند
کندعجيبي هست كه هركس براي خود
اسرار
هستیدايران
اردیبهشت :شرایط پیچیده و متناقضی که اکنون در آنولي در
ایجاب می
باشد.
داشته
کنارهنشريه
که راحت باشید و حرف دلتان را بزنید ،حتی اگر از این کاريك
کردید.
گیری می
صدردراجالسشورايامنيت
بني
شركت
این را
امکان
فراموش نکنید که مادامی که در دنیای بیرون حضور پیدا میکنید
 26،1400نوامبر )1979نقل شده است.
محرم
6
با
(برابر
هم دارید که هر وقت دلتان خواست در رویاها و خیاالت خودتان غوطه ور شوید.بهتعويقافتاد
چهل سال پيش در همين روز

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 5آذرماه1358

سه شنبه  5آذر  1398ـ سال نود وچهارم ـ شماره 27434
امروز در تاريخ

قاب امروز

آخرينجنگاردشيرپاپگانباروميان

آخرين جنگ اردشـــير پاپکان با امپراتوري روم ـ
به نوشـــته مورخان اروپايي ،جنگ «بارباليســـوس»ـ
 26نوامبر سال  240ميالدي با پيروزي قاطع ايران به پايان
رسيد.
اين آخرين جنگ اردشير پاپکان با روميان بود .وي
سال پس از آن درگذشت.

وزارت امور
سرپرست
صدر
امتيازنشريه
درخواستپروانه
سفر ابوالحسن بني 600
تحتبررسياست
اینکه شما
خاطر
خرداد  :جاه طلبی زیاد ممکن اســت کار دست تان دهد به
وزارت
نيويوركبهتعويقافتاد.سخنگوي
ايرانبه
خارجه
دكتر مهدي ممکن ،معــــاون مطبوعاتي وزارت
است
ممکن
اموربرسید.
در وضعیت پیچیدهای قرار دارید و نمیتوانید به اهداف تان
بموجب قانون
پيشكرد:
وگويي اعالم
ملي در
كردارشاد
تاسوعا
بودند
گفتبهدر
توجه
كهبا
اعالم
خارجه
بخواهید بیشــتر از توان تــان کار انجام دهید و از کاری کــه االن دارید انجام مطبوعات به  600درخواست پروانه امتياز در كميسيون
درباره
پرسي
همه
برگزاري
بررسي نيز
و عاشــــوراي حسيني و
آنهايي كه در
شود و به
ـــيدگي مي
نشريات رسـ
اساسـخود
غیرواقعی
آذرماه،اجازه انتشار داده
نداشته باشد،
روزهاينقصي
دست پروندهشان
سرپرست
وجود12
 11و
ـــي در
میدهید خشــنود نیســتید .اگر بتوانید از این انتظاراتقانون
خواهدشد.دكترممکنبهسيلعظيمتقاضاهايدريافت
بکشید احساس بهتری در رابطه با خودتان خواهید داشت .
آينده
نيويورك را
خود
ـــفر
وزارت امور خارجه سـ
بههايي كه
كشور
بهكرد و گفت :در
ـــاره
نشريات اشـ
پروانه
انقالب شــــده اغلب به يك يا دو نشريه بسنده كردهاند
موكولكرد.
چنانکهكوباپساز 20ساليكروزنامهداردونيکاراگوئه

طرحنادرشاهبرایبازسازینيروهایمسلحايران

نادرشاه افشـــار پس از اخراج اروپاييان از بحرين
و تصرف مسقط و عمان ،در نوامبر سال  1743بزرگان
كشور و افسران ارشد ارتش را براي بررسي طرح بازسازي
نيروهای مسلح ايران به اردوگاه خود دعوت كرد.
در اين جلســـه نادر برنامه خود را مطرح ساخت و
گفت كه طبق طرح او ،ارتش ايران در هيچ واحد زماني
نبايد كمتر از چهارصد هزار نيروي آماده در اختيار داشته
باشد .اين طرح همچنين شامل ايجاد يك نيروي دريايي
/2019مهر
طبیعت
منتخب
اروپاييان
ناوگان
تصویرعهده
بزرگ بود كه بتواند يك تنـــه از
برآيد.

تیر :اگر شما کسی را تحت کنترل خود دارید سعی نکنید که او را متقاعد کنید.

شد
منهدم
ايالم
دكل
چهار نشريه ندارند
بيش از
همين ترتيب
تلويزيوننيز به
و الجزاير
از طرف دیگر ،این موضوع مســأله مهمی برای نگران شدن نیست .فقط بدون ولي در ايران اسرار عجيبي هست كه هركس براي خود
چهارصد
ديشب ،حدود
دقيقه
30ر8
ساعت
ايالم:
اینکه اضطراب داشته باشید در مورد توالی غیر قابل پیشبینی اتفاقات واکنش يكنشريهداشتهباشد.

دراجالس
بنيصدر
مهاجم به دكل تلويزيونشركت
امنيتمنهدم
شورايآنرا
كردند و
حمله
ايالم
نشان بدهید .واکنش نشان دادن به موقع شما را قادر میسازد که یک موقعیت
بهتعويقافتاد
اموراز
سنگين
و
سبك
هاي
سالح
پیچیده را به موقعیتی تبدیل کنید که برای دیگران مفید است.
انواعابوالحسن بنيصدر سرپرست وزارت
ساختند.مهاجمينكهبه سفر
سخنگويوزارت
بهافتاد.
تعويق
نيويوركبه
اندازايرانبه
قبيل خمپاره و موشكخارجه
تلويزيون
دكل
بودند،
مجهز
امورخارجهاعالمكردكهباتوجهبهدرپيشبودندتاسوعا
شديد
مقاومت
كردندنيزو با
شونددرکه«شاه
ايالممیواقع
مرداد  :کارهای تکراری شما معکوس شده است ،و باعث
پرسي درباره
برگزاري همه
حملهحسيني و
نخجير»ــــوراي
نتوانید و عاش
سرپرست
آذرماه،
12
و
11
روزهاي
در
ـــي
ـ
اساس
قانون
همگي جوانمرد بودند ،روبرو شدند .اين
دكل كه
نگهبانان
ســرزنش
خود را
براحتی روی رویاهایتان تمرکز کنید .بخاطر این نمیتوانید
وزارت امور خارجه ســــفر خود به نيويورك را به آينده
استعداد
نکنید .شــما بیش از آن که حتی فکرش را هم بکنید الیق با
امروز ادامه داشت و مهاجمين
ساعت 2
درگيري تا
بامدادكرد.
هستید .موكول
شد
منهدم
ايالم
تلويزيون
دكل
به
رسیدن
برای
باید
اماچیزی که شما ندارید و محتاج آن هستید  ،این است که
سرانجامموفقشدنددكلتلويزيونرامنهدمكنند.
ايالم :ساعت 30ر 8دقيقه ديشب ،حدود چهارصد

اهدافی که در نظر دارید صبر و شکیبایی داشته باشید.
كردند و آنرا منهدم
ايالم حمله
نفتيتلويزيون
مهاجم به دكل
جهان
ايرانبه
اخطارشديد
ساختند.مهاجمينكهبهانواعسالحهايسبكوسنگيناز
كشوري
مجهزكرد
اعالم
خمپارهونفت،
علياكبر معينفرقبيلوزير
هردكلتلويزيون
بودند،به
موشكانداز
شهریور  :شما سعی میکنید تا جایی که امکان دارد با کمک دیگران به مقصود
شديد
مقاومت
با
و
كردند
حمله
نخجير»
«شاه
در
ايالم واقع
ايرانروشخصمانهايداشتهباشد
اسالمي
كهباجمهوري
خود برســید ،اما نیازهای شــما برایتان دردسرساز نیز خواهند بود؛ چراکه اگر نگهبانان دكل كه همگي جوانمرد بودند ،روبرو شدند .اين
براي
فروكه
معين
گرفت.
مورد تحريم نفتي ما قرار
مهاجمين
داشت
امروز ادامه
خواهد 2بامداد
درگيري تا ساعت
آنهایی که بهتان کمک کردهاند هر خواسته بدون دلیلی هم از شما داشتند شما
منهدمكنند.
تلويزيونرا
موفقشدند
سرانجام
ونزوئال به
معاون
دكلو
انرژي
وزير
استقبال كالدرون برتي
مجبور میشوید بهشان کمک کنید .شما باید قبل از اینکه خودتان را در اختیار

اخطارشديدنفتيايرانبهجهان

پارس
خبرگزاري
گفتگو با
هر كشوري
وزير نفت ،اعالم كرد
دراكبر معينفر
دیگران قرار بدهید ،مرزهایی برای خود تعیین کنید .فرودگاه مهرآباد رفته بودعلي
باشد
داشته
اي
خصمانه
روش
ايران
اسالمي
جمهوري
درباره هدف سفر كهبا
برتي
«برتي» به ايران گفت كالدرون
مورد تحريم نفتي ما قرار خواهد گرفت .معينفر كه براي
سودوکو بهكه
اوپك را
رياست
ونزوئال
انرژي و
مهر  :شما نقشــههای بیش از حد بزرگی را در سر میوزير
ونزوئال
جلسهمعاون
وزير انرژي و
كالدرون برتي
معاون استقبال
البته داشتن
پروردانید
جدول
گفتگو با خبرگزاري پارس
فرودگاه مهرآباد رفته بود در
عهده
در هفده دسامبر در كاراكاس تشکيل خواهد شد به
رویاهای بزرگ خوب اســت اما تا حدی که باعث پیشرفت شما شود نه این که درباره هدف سفر «برتي» به ايران گفت كالدرون برتي
آسان
جلسه اوپك
برايرياست
كهونزوئال
معاون
معمولانرژي و
زندگی وزير
قبليرا كههر
تدارك
است
داشت و
خواهدابتدا باید
تنها آنها را در سر داشته باشید.برای رسیدن به رویاهای بزرگ
در هفده دسامبر در كاراكاس تشکيل خواهد شد به عهده
پله
به
بخواهید
تان را پله به پله ارتقا ببخشید نه این که به یک باره از یک پله
های
اعضاي
ديگر
كشور
كنفرانس و
كنفرانس رئيس
تدارك قبلي هر
ميزبانكهبابراي
معمول است
داشت و
خواهد
ميزبان با ديگر
آنكشور
كنفرانس و
اخری صعود کنید.
اعضايكه
مطالبي
درباره
رئيسو طي
كنفرانسدهد
اوپك مذاكراتي انجام مي
اوپك مذاكراتي انجام ميدهد و طي آن درباره مطالبي كه
كنفرانس
جلسه
طرحاوپكآندر
جلسهكنفرانس
دستوردردستور
خواهانطرحآن
امضاي اوپك خواهانامضاي
نظرميكند.
ميتبادل
گفتگوو
میوهستندبا
مسئولیت
كند.
تبادلآناننظر
گفتگو
احساسباآنان
آبان :شما برای رفع کردن یک سوءتفاهم تالش کرده وهستند
كاركناناخراجي«آبوفاضالب»اصفهانبسركار

حتی اگر شما
کنید ،اما به طریقی قصد و نیت شما می تواند اشتباه تعبیر شود.
اصفهانبسركار
فاضالب»
اخراجي«آبو
كاركنان
بازميگردند
خود
فکر کنید که خیلی واضح صحبت می کنید ،دیگران ممکن است که گفته های
اصفهان :محمد كاظم موسوي بجنوردي استاندار
خودبازميگردند
اصفهان به اتفاق فرماندار اصفهان ،براي بررسي نيازها

سرایه
نوروز كه
از چشمه

چند كلمه حرف
فروغيامکان
صورت
درگذشتدر
بزرگانتر میگردد خوب بخواند و
نخستوزير
محمدعلي
سخت
گويی كه دل تو
پند
سرایه
محمدعلي فروغي اديب ،سياســـتمدار و دولتمرد
بزند.
منطقی
چيزی بدتر از آن نيســـت كه شخصی به هنگام پنجمآذرماه 1321درگذشت.ويكهسهبارنخستوزير،
نوروز كه سيل در كمر میگردد
يك بار رئيس مجلس ،چندبـــار وزير و يك بار رئيس گوته
سعدی. . .
بدبختی روزگار خوشی را به ياد بياورد

سنگ از سر كوهسار در میگردد
ژان کریستف – رومن روالن
از چشمه چشم ما برفت اين همه سيل
هركس بايد روزانه يك آواز بشـــنود  ،يك شعر
گويی كه دل تو سختتر میگردد خوب بخواند و در صورت امکان چند كلمه حرف
منطقیبزند.
سعدی
گوته

ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ
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كارگر،درتبريز،بيكارشدند
700
انرژی به همراه دارد ،اما شــاید شما قادر نباشید که به راحتی صداهایی که در

حال كارخانه و ويالهاي «ليدو» رامسر
صاحب
مغزتان پیچیده را خاموش کنید .تشخیص دادن چگونگی اموال
شرایطتان در
بمناسبتسالروزشهادتواقعهخونين
امروز
توقيف
کمک
شد.شما
ترسهای
حاضر با گذشته متفاوت است ،درحالیکه برانگیخته شدن
کنید .آذرماه گرگان ،شهر گرگان يکپارچه تعطيل بود و
می کند که فراتر از این موضوع و رو به پیشرفت حرکتپنجم
هزاراننفر،ضمناجتماعدرامامزادهعبداهلل(ع)ازشهداي
تجليلو كردند .مردم انزلي نيز ديروز بخاطر
ـــهر،
اسفند  :حتی اگر شما از زندگی روزمره تان راضی هم اين شـ
فکر کردن
هستید ،با
چهلمين روز شهداي اين شهر ،راهپيمايي
بزرگداشت
افکارتان را به
تمرکزکردن توانایی بهتر شدن را هم دارید .در حالیکه با احتیاط
آنها را تحت
مسیری میکشانید که تصاویر مثبتی را در ذهتان میپروراند،
کنترلسازي بانك رهني در تبريز ،در پي
كارگاه خانه
كردند.
روزهای
سازند،
می
خود درآورید .با تغییر دادن تصویرهایی که نگرش شــما را
برخورد كارگران با مسئوالن كارگاه ،تعطيل شد و حدود
بهتری داشته باشید.
هفتصدكارگربيکارشدند.

ديوان عالي كشور شـــده بود هنگام فوت  67ساله بود.
فروغي دو روز پس از تجاوز نظامي انگلستان و شوروي
به ايران و كناره گيري علي منصور ،به نخست وزيري ايران
نخستﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
وزيري
منصوب و اشغال نظامي وطن ما در دوران
او تکميل شده بود.

ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ
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شما را اشتباه تفسیر کنند .سعی نکنید که به سختی فعالیتهایتان را توجیه کنید.

فاضالب استان
موسويسازمان آب و
خواستهاي كاركنان
استاندار
بجنوردي
اصفهان :محمدوكاظم
اکنون ساکت بودن و کمتر حرف زدن مؤثر است.
اصفهان ،از تأسيسات مركزي اين سازمان ديدن كرد و در
نيازها
بررسي
براي
اصفهان،
اصفهان به اتفاق
فرماندارمشتركي كه با شركت بيش از 1200تن از كاركنان
جلسه
فاضالبگفت :اين
آببودوحضور يافت و
تشکيل شده
كاركنانسازمان
اين
استان
سازمان
و خواستهاي
آذر  :شما باید آنقدر عاقل باشید که به خاطر بسپارید داستان رویایی شما تنها سازمان و ســــازمانيهاي ديگر مملکتي براي طاغوت
سازمانوها بردر
متوسط كرد
ديدن
سازمان
اين
مركزي
تأسيسات
اصفهان،
از در راه شما و طاغوتيان درســــت شده بود و تغيير اين
مختلف
راه موجود برای شما نیست .مسیرهای چندگانهای از نقاط
ضروري
انقالب
از
پس
هاي
خواست
و
نيازها
ـــاس
ـ
اس
كاركنان
از
تن
1200
از
بيش
شركت
با
كه
مشتركي
جلسه
داشته
یاد
به
نباشند.
پدیدار خواهند شد حتی اگر اکنون برای شما قابل مشاهده
است .همچنين ،گفته شــــد كه اين سازمان از اين پس
اين
گفت:
و
يافت
حضور
بود
شده
تشکيل
سازمان
اين
باشید که واقعیت بسیار سخت تر از آن است که فکر میکنید .راه حلهای جدید تحت پوشش وزارت نيرو قرار خواهد گرفت و از وجود
كاركنان و مهندسين سازمان به جاي مهندسين مشاور
طاغوت
سازمان و ســــازمانيهاي ديگر مملکتي براي
برای شما آشکار خواهند شد.
استفاده خواهد شد و كارگران اخراجي سازمان به سر كار
خواهند
خودباز
گشت.تغيير اين سازمانها بر
بود و
شده
و طاغوتيان درســــت
700كارگر،درتبريز،بيكارشدند
برساند
ـــاسجایی
شما را به
ضروري
صاحبپس
اموالهاي
خواست
نيازها و
دی  :ممکن اســت به احساسی دســت پیدا کنید کهاسـ
انقالب«ليدو» رامسر
از و ويالهاي
كارخانه
همچنين ،شما
حقیقت ،ایده جدید
اينخونين
ازواقعه
شهادت
بمناسبتسالروز
توقيفشد.
پس
سازمان
ـــدامروزكه اين
گفته شـ
درست خالف جهتی که تا به امروز فکر میکردید .در است.
احتماال برخالف ایدههای دیگران خواهد بود .راه آسانی نیست چرا که احتمال پنجم آذرماه گرگان ،شهر گرگان يکپارچه تعطيل بود و
وجود
گرفت و
نيرونفر،قرار
ازازشهداي
عبداهلل(ع)
خواهدامامزاده
ضمناجتماعدر
تحت پوشش وزارتهزاران
شوید .بنابراین،
آن میرود که طی روزهای آینده با ایستادگی و مقاومت روبرو
ديروز بخاطر
جايمردم انزلي نيز
تجليل كردند.
مهندسين اين شــــهر،
مشاور
مهندسين
سازمان به
كاركنان و
بزرگداشت چهلمين روز شهداي اين شهر ،راهپيمايي
بهتر است که حاال از غریزهتان کمک بگیرید.
كار
سازماندربهتبريز،سر
اخراجي
كارگران
در پي
بانك رهني
كارگاه خانهسازي
استفاده خواهد شد و كردند.
برخورد كارگران با مسئوالن كارگاه ،تعطيل شد و حدود
خودبازخواهندگشت.
بهمن  :نگران بودن در مورد کمبودها و چیزهایی که ندارید برای شــما اتالف هفتصدكارگربيکارشدند .سخت

محمدعليشاهازكاهشازبودجهدربار
َخ
پندشمبزرگان

آذر  1286مجلس جديد التاســـيس شورا بودجه
دربار را ســـيصد هزار تومان كســـر و به پانصد هزار
شخصیهمبه هنگام
نيســـت كه
بدتر از
سيل در كمر میگردد
ناصرالدين شاه را
آنو شـــهريه زنان
كاهش داد
چيزیتومان
كرد.
حذف
بدبختی روزگار خوشی را به ياد بياورد . . .
اين تصميم مجلس كه مـــورد تائيد ناصرالملك
سنگ از سر كوهسار در میگردد
رومن روالن
کریستف –
محمدعليشـــاه را به
ژانگرفته بود
رئيس الوزراء وقت قرار
خشـــم آورد و ديگر ،كينه مجلس را تا به توپ
چشم ما برفت اين همه سيل
بستن ويك شعر
بشـــنود ،
نکرد .آواز
بيرونيك
روزانه
منتخبطبیعت/2019مهرهركس بايد
تصویر
انحالل آن از دل

ط
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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.

 17شماره  ۱551جمعه  30مهر ۱۴۰۰
 ۴3شماره  ۱452جمعه  ۸آذر ۱۳۹۸
طراحجدولها:داود بازخو

النه حيوانات

ناراست
خاندان

جدول شرح در متن

آن دسته ازحاكم
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.

طراحجدولها:داود بازخو

خاندان شكوه

حاكم

سنه
شروع سبب

كتاب
داود نبي
بلبل

معبر آب
عروس

شروع

كشور تبدار
رماني از
الكساندردوما

صيد

صيد

اثر رطوبت
هواپيماي
عجول
اثر رطوبت
هواپيماي
عجول

بلبل

بخشي از پا

هر جسم گرد

استاني در
جنوب

جا
مسابقه

قرمز انگليسي
شهري در
مراكش

شناور جنگي

سبد

بخشي از پا

فرمان كشتي
سبد بخشي از
پوسته زمين
فرمان كشتي تنبل

مسابقه

مركز سوييس

حرف اول

از پرندگان

ضيافت
هواي
متحرك

ازجهاتاربعه
بوييدن
از تنقالت

پدر
ازجهاتاربعه

آرزو
لبخند زدن
از يك جنس
بودن
منفي

امانت دار

دفترچه
حساب
خرده ريز
دفترچه
حساب
خرده ريز

بوييدن
از تنقالت

آرزو
لبخند زدن

از يك جنس
بودن
منفي

ساقط كردن
حكومت
توسط نظاميها

زغال سنگ ساقط كردن
حكومت
درختي در
عزیز:نظاميها
قاب�ل توجه خوانندگان توسط
ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد

اسامیبرندگانجدول 3849

جهنم

كشوريعربي

1ـ محمد مرادی ـ تهران
2ـ پوریا فرحمند ـ قزوین
3ـ المیرا خالقی ـ بجنورد

افقي:

نوعي
اوراقتصویرگرایي ـ لرزانه نوعي انگور
.1
بهادار

آذري
بودن
پاك
گـوشت
آذري

سوددهي
انگور
 .2وسیله نقلیه موتوري ـنوعي
پایتخت لهستان ـ برادران 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17 16 15 14 13 12

مرغهواپیما
آمریكایي مخترع

سوددهي
ساسانیان با هدفبرابري 2
غمخورك
آییني در عهد
 .3آرزوها ـ باني مرغ
غمخورك
الستیكي
مرتجع
يادبودـ
و مساوات ـ پناهگاه
3
يادبود

سربازسواره
 .4همه دارند ـ پادشاهان ـ روان ـ لوله گوارشي
سربازسواره
4
3861
جد ول
كوچك  3r3طوری قرار د هيد
وکوهای
سودمربع
جدول و
ستون
مادي 9را د ر هر سطر و
عالم اد  1تا
 .5هزار كیلو ـ چهار لیتر ـ ساز تیره ـ اعد
سودوکو
طال
 3rطوری قرار د هيد
كوچك 3
فقطمربع
ستون و
سطر
اعد اد
طال
شود .
های د رج
يك بار
هروعد د
مدرسه 1تا  9را د ر هركه
در
درسي
ـ
كردن
حالي
ـ
آتشدان
.6
كه5هر عد د فقط يك بار د رج شود .
واحد سطح
يادداشت
 .7واحد
يادداشت
سطحـ دست به دامان شدن ـ سیم فرنگي
راهنمایي
3
شنونده
آش ـ لباسي براي زنان هندو ـ3سبیل ـ رگ 6
اينك
شنونده
اينك
 .8نوعي
22
11 7 55
گلي معطر
قرن قرن خواب یا نقطه ضعف كسي
گلي معطر
33
رخ رخ  .9حرف دهان كجي ـ اثري مشهور از99 88
ناصرخسرو ـ
انگبين انگبين
8
دریا
نوعي
4
9
نوعي
جدول
قاب�لتوجهخوانندگانعزیز :ب�رایحل 9
جدول متقاطع
متقاطعاعالمتعداد 4 9اسامیبرندگانجدول 3849
خوراك
خوراك
پارچه
پزشك ـ
حروفنیا ـ دلیر ـ
.10
رنگینتصویر حل شده
ابریشميارس�ال
شماره به همراه
در هر
درخواس�ت ش�ده
8
6
7
2
كوتاه
راه
8
6
7
2
تهرانحل جدول متقاطع اعالم تعداد
عزیز :ب�رای
خوانندگان
چوبيشنبه تا چهارشنبه) یا از قاب�ل توجه
مرادی ـ
1ـ محمد
راه كوتاه
پوش
كف
ساعتنژاد
حمله ـ
روزهای
16:30
هایـ 8تا
هجوم(،در
.11به تلگرام
آن
اسامیبرندگانجدول 3849
پاشيدهزیر نظر :داود بازخو
جدولها
33 88
از هم
فرحمند
نام و10حروف 2ـ
قزوینهمراه ارس�ال تصویر حل شده
هرـشماره به
پوریاش�ده در
درخواس�ت
از هم پاشيده
شبح
سروان ـ
مجله،دراز
آدرسـ باالتر
كبوتربهدشتي
.12
BAZKHOO @ yahoo.com
همراه
البته
دارد.
ضرورت
شماره
هر
پست
طریق
1ـ محمد مرادی ـ تهران
گياه مار آزار
خالقی 8ـتا 7 16:30
شرکت داده6میشوید11.آن3به 9
شماکشی 2
بجنورد
المیرا
3ـ
روزهای شنبه تا چهارشنبه) یا از
های
ساعت
(در
تلگرام
و
من
ـ
شیفته
ـ
بلي
ـ
نقاب
.13
بازخو
اود
د
نظر:
زیر
جدولها
قرعه
در
تماس
شماره
ذکر
و
خانوادگی
نام
گياه مار آزار
7
3
6 2
حرف (س ) چه تعداد است؟
2ـ پوریا فرحمند ـ قزوین
آدرس 9
طریق پست9به 8
BAZKHOOمرغ ـ پسر
پاندول ـ همسر
باد سرد .14كار برجسته
yahoo.comـ@
مجله،در هر شماره ضرورت دارد .البته همراه نام و
تعداد 12
9 8
افقي:
پراكندهمتقاطع
ب�رای حل جدول
تماس8
اعالم 5
3ـ المیرا خالقی ـ بجنورد
شدن4ـ
عزیز:كن ـ
خوانندگانجمع
توجهمزه دهان
قاب�ل.15
باد سرد
جدول متقاطع
شرکت داده میشوید.
در
شماره
ذکر
خانوادگی و
ابزاري در  9نام
3849
جدول
برندگان
اسامی
15قرعه16کشی17
14
13
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11
10
است؟85
ارس�ال 7 4
تعداد6
چههمراه5
هر4 )3
حرف2
1
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لرزانه
ـ
تصویرگرایي
.1
تصویر حل
شماره به
در
ش�ده
درخواس�ت
حروف
شده 1 13ـ محمد مرادی ـ تهران 8
آشپزخانه ـ زندگاني
 22آبان  98اطالعات هفتگی
برادران
ـ
لهستان
پایتخت
ـ
موتوري
نقلیه
وسیله
.2
چهارشنبه) یا از
تا
شنبه
روزهای
16:30
تا
8
های
ساعت
(در
تلگرام
به
آن
آبان  98اطالعات 1
جدولها زیر نظر :داود بازخو
مركور ـ گرانمایه ،قیمتي ـ دستیاران
.16
افقي:
هفتگی
مخترع 22
2 14ـ پوریا فرحمند ـ قزوین
BAZKHOO
yahoo.com
شماره ضرورت دارد .البته همراه نام و
مجله،در هر
پست به آدرس
طریق
@هواپیما
آمریكایي
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
خودكار
ـ
ایدئولوژي
.17
.1
لرزانه
ـ
تصویرگرایي
2
3ـ المیرا خالقی ـ بجنورد
عمودی:
شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده میشوید.
برابريخانوادگی و ذکر
است؟با هدف نام
ساسانیان
در عهد
آییني
حرف باني
آرزوها ـ
.3
تعداد
چه
(س )
افقی:
15
عمودي:
نقلیه موتوري ـ پایتخت
وسیله
.2
لهستان ـ برادران 1
الستیكي
مرتجع
ـ
پناهگاه
ـ
مساوات
و
3
 .1امین ـ رماني مشهور از لوییز استیونسن
افقي:
16
هواپیما
مخترع
آمریكایي
گوارشي
لوله
ـ
روان
ـ
پادشاهان
ـ
دارند
همه
.4
همدم 17 16 15 14 13 12 211 10 9 8 7
نیك اندام 5ـ 6
كشنده3ـ 4
 .2باد 2
 .1تصویرگرایي ـ
لرزانهلیتر ـ ساز تیره ـ عالم مادي 41 .3
 .5هزار كیلو ـ چهار
ساسانیان با
در عهد
آییني
حسـ باني
آرزوها
برابري17
هدفورزش
اي در
بزرگ ـ رشته
قایق
بویایي ـ
 .2وسیله نقلیه موتوري ـ پایتخت لهستان ـ برادران .3 1
 .6آتشدان ـ حالي كردن ـ درسي در مدرسه
و 5
مكانمرتجع الستیكي
پناهگاه ـ
مساوات
3
آمریكایي مخترع هواپیما
شمشیرـبازي ـ
حل جدولهای شماره 3849
 .7راهنمایي ـ دست به دامان شدن ـ سیم فرنگي 2
گوارشي
روان ـ
پادشاهان
دارند ـ
تلویزیوني ـ  .16واحد پول دانمارك ـ ریشهاي گیاهي كه در قدیم
لولههاي
برنامه
مجريـ مرد
شاهد ـ
همهقبیله ـ
 .3آرزوها ـ باني آییني در عهد ساسانیان با هدف برابري .4 .4
6
الستیكي هندو ـ سبیل ـ رگ
براي زنان
پناهگاه ـلباسي
نوعيـ آش ـ
و .8
4
مرتجع
مساوات
از آن براي شستشوي لباس استفاده ميشده ـ جمع
انجیركیلو ـ چهار لیتر ـ ساز تیره ـ عالم مادي
 .53هزار
كسي
ضعف
نقطه
یا
خواب
7
 .4همه دارند ـ پادشاهان ـ روان ـ لوله گوارشي
مبدا
ارزشي ـ
حالي ـ چاقو
آتشدان ـوراثت
 .5 .64عامل
مصالح در
كردن ــ درسي
مدرسهرودي در 5
ماديناصرخسرو ـ
مشهور از
اثري
كیلو ـدهان
حرف
.9 .5
تیره ـ عالم
كجيـ ـساز
چهار لیتر
هزار
 .17بیماري نرمي استخوان ـ دریایي بزرگ بین اروپا،
اروپا
8 .7
راهنمایي ـ دست به دامان شدن ـ سیم فرنگي
دریا
 .6آتشدان ـ حالي كردن ـ درسي در مدرسه
رگ 6
آفریقا و آمریكا
اساس
سینمایي ـ بي
دراز فلزي
نازك و
قطعه
.6 5
سبیل ـ
فصل هندو ـ
برايـزنان
لباسي
آش ـ
نوعي
رنگین
پارچه
پزشك ـ
دلیر ـ
 .10.7نیا ـ
9 .8
ابریشميفرنگي
شدن ـ سیم
دامان
دست به
راهنمایي ـ
 .7 6ملتهب ـ نهم ـ واحد ورزش بوكس
چوبي
زنانپوش
برايكف
لباسينژاد ـ
حمله ـ
هجوم،
.11.8
سبیل ـ رگ خواب یا نقطه ضعف
هندو ـ
آش ـ
نوعي
كسي مشبك ـ باران یخي ـ ساز 7
10
 .8از دنیا رفتن ـ پارچه
شبح
ـ
سروان
از
باالتر
ـ
دشتي
كبوتر
.12
كسي
ضعف
نقطه
یا
خواب
7
شاكي دهان كجي ـ اثري مشهور از ناصرخسرو ـ
 .9حرف
8
اثريمن و
شیفته ـ
دهانبلي ـ
نقاب ـ
.13 .9
شمااز ناصرخسرو ـ
مشهور
كجي ـ
حرف
11
8دریا .9دودلي ـ اثري مشهور از محمدبن جریر طبري ـ
دریا
 .14كار برجسته ـ پاندول ـ همسر مرغ ـ پسر
باالـ پزشك ـ پارچه ابریشمي رنگین
دلیر
 12ـ
 .109نیا
9
طاقچه
رنگین
ابریشمي
پارچه
ـ
پزشك
ـ
دلیر
ـ
نیا
 .15.10مزه دهان جمع كن ـ پراكنده شدن ـ ابزاري در
چوبينغمه
پوشسرود،
كف دایر ـ
نادان ـ
فرانسوي ـ
.10
نژاد ـ
ضمیرحمله ـ
هجوم،
.11
زندگانيكف پوش چوبي
حمله ـ نژاد ـ
 .11هجوم،
آشپزخانه ـ
13 10
10
دستیار
مرغوبازـ جو ـ
.11 .12
كمك،شبح
سروان ـ
زیتونـ باالتر
نوعيدشتي
كبوتر
سروانــ شبح
دشتي ـ باالتر از
كبوتر
دستیاران
گرانمایه ،قیمتي
مركور ـ
.16.12
14 11
انار و طالبي
مراقب ـ
رشتي ـ
.12
خودكارو شما
شیفته ـ من
نقاب ـ بلي ـ
شهرشما
من و
شیفته ـ
برادربلي ـ
نقاب ـ
.13
ایدئولوژي ـ
.17.13
11
مادر
شداد ــ نبض،
برجستهــباغ
كاریار ویس
.13
برجسته ـ پاندول ـ همسر مرغ ـ پسر
 .14كار
15 .14
عمودي:
ضربانــپسر
همسر مرغ
پاندول
پراكنده شدن ـ
ـ
كن
جمع
دهان
مزه
استیونسنابزاري در  .14 12اشارهبهنزدیكـدانايعلموادبـگاهيمهربانتر 12
 .1.15امین ـ رماني مشهور از لوییز
16.1513مزه دهان جمع كن ـ پراكنده شدن ـ ابزاري در
زندگاني
آشپزخانه ـ
از مادر ميگویند ـ شرم
نیك اندام ـ همدم
كشنده ـ
 .2باد
ـ
آشپزخانه
زندگانيـ محل عبور ـ سوغات كرمان ـ 13
دستیاران
ـ
قیمتي
گرانمایه،
ـ
 .16مركور
 .15عید ویتنامیها
ورزش 17
 .3حس بویایي ـ قایق بزرگ ـ رشتهاي در 14
 .17ایدئولوژي ـ خودكار
مركور ـ گرانمایه ،قیمتي ـ دستیاران
 .16نشانهها
شمشیر بازي ـ مكان
15
عمودي:
 14حل جدولهای شماره 3849
خودكار
ـ
ایدئولوژي
.17
 .4قبیله ـ شاهد ـ مجري مرد برنامههاي تلویزیوني ـ  .16واحد پول دانمارك ـ ریشهاي گیاهي كه در قدیم
 .1امین ـ رماني مشهور از لوییز استیونسن
عمودي:آن براي شستشوي لباس استفاده ميشده ـ جمع 15
اطالعات هفتگی شماره 3861
 16از
انجیر
 .2باد كشنده ـ نیك اندام ـ همدم
 .5عامل وراثت ـ چاقو ـ مصالح ارزشي ـ
رودي.117
مبدارماني مشهور از لوییز استیونسن
در امین ـ
 .3حس بویایي ـ قایق بزرگ ـ رشتهاي در ورزش
 .17بیماري نرمي استخوان ـ دریایي بزرگ بین اروپا16 ،
اروپا
 .2باد كشنده ـ نیك اندام ـ همدم
شمشیر بازي ـ مكان
17جدولهای شماره 3849
حل
آمریكا
و
آفریقا
اساس
بي
ـ
سینمایي
فصل
ـ
فلزي
دراز
و
نازك
قطعه
.6 .4
گیاهي كه در
ریشهاي
دانمارك ـ
واحد پول
قدیمدر ورزش
رشتهاي
بزرگ ـ
قایق
بویایي ـ
قبیله ـ شاهد ـ مجري مرد برنامههاي تلویزیوني ـ .16.3حس
انجیر ملتهب ـ نهم ـ واحد ورزش بوكس
.7
مكانلباس استفاده ميشده ـ جمع
شستشوي
شمشیربراي
از آن
بازي ـ
ساز
ـ
یخي
باران
ـ
مشبك
پارچه
ـ
رفتن
دنیا
از
.8 .5
حل جدولهای شماره 3849
عامل وراثت ـ چاقو ـ مصالح ارزشي ـ رودي در مبدا
قبیله ـ شاهد ـ مجري مرد برنامههاي تلویزیوني ـ  .16واحد پول دانمارك ـ ریشهاي گیاهي كه در قدیم
.4
شاكي
 .17بیماري نرمي استخوان ـ دریایي بزرگ بین اروپا،
اروپا
از آن براي شستشوي لباس استفاده ميشده ـ جمع
انجیر
طبري ـ
جریر
فصلمحمدبن
مشهور از
نازكـ واثري
دودلي
.9 .6
آفریقا و آمریكا
اساس
سینمایي ـ بي
دراز فلزي ـ
قطعه
 .5عامل وراثت ـ چاقو ـ مصالح ارزشي ـ رودي در مبدا
.7طاقچه
ملتهب ـباالنهم ـ واحد ورزش بوكس

جد ول سود وکو 3861

جدول متقاطع

وقتي هدف را از دست ميدهيم بايد سعي خود را چند برابر کنيم
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وقتي هدف را از دست ميدهيم بايد سعي خود را چند برابر کنيم

حرف اولبيم

پدر

گـوشت

بهادارلبنيات ها
از

عربي
كشوري
سوييس
مركز
بيم

فلز آب شده

جدول متقاطع

نوعي اوراق

برهنه عدد منفي

امانت دار

بخشي از
سنگدر هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده
زغالش�ده
درخواس�ت
حروفدريا
سخن
پوسته زمين
بد بوي
درختي در
پرخاصيتتا چهارشنبه) یا از
جهنمهای  8تا  16:30روزهای شنبه
آن به تلگرام (در ساعت
بازخو
جدولها زیر نظر :داود
تنبل
پرهيزگار
فرستاده شده
BAZKHOO @ yahoo.com
پست به آدرس مجله،در هر شماره ضرورت دارد .البته همراه نام و
طریق دريا
سخن
بد بوي
از لبنيات ها
پاك بودن
شرکت داده میشوید.
خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی
نام
پرخاصيت
حرف (س ) چه تعداد است؟
پرهيزگار
فرستاده شده

جا

برهنه

ناپسند

قرمز انگليسي
شهري در
مراكش

هر جسم گرد

عدد منفي

ناپسند

گوشت بريان

هبه در راه
خدا

از پرندگان

كتاب
داود نبي

رعد

شناور جنگي

استاني در
جنوب

ميوه درخت

رعد

كامل

كشور تبدار
رماني از
الكساندردوما

معروف

ضيافت
باالآمدن آب
هواي
دريا
متحرك
ميوه درخت

دژخيم

مرزبان

فلز آب شده

تعميركارخودرو

شكوه

كامل

دريا

بيهوشي

اشاره

عروس

هبه در راه

خواسته شده را با ذكر شماره مجله ،اسم
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرفخدا
شهر ،نام و نام خانوادگي (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه  09304740289پیامك
نمایند،ركار
تعمي
خودروقید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم میشود .البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده
یک نفر به
شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.
آب
باالآمدن
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف میشود

دژخيم
معبر آب

معروف

گوشت بريان

حرف ( ر ) چه تعداد است؟

دشت بيآب
سنه
روانداز و
و علف
لحاف
سبب
شيوه

ناراست اشاره

النه حيوانات

بيهوشي

مرزبان
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حرف ( ر ) چه تعداد است؟

دشت بيآب
روانداز و
و علف
لحاف
شيوه

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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Get

0 % financing
84 months

Φ

for

on select 2021 Kia models

Get

0 % financing
84 months

The 2021 Forte

Φ

EX Premium

Forte GT shown‡

for

for

Get

0 % financing 84 months
Summer
$ 500 Bonus^

on select 2021 Kia models

Available features:

Φ

+

on select 2021 Forte models

The 2021 Forte

+

The 2022 Sportage
As low as

0.99 %
$1,000
0.99
84

for

Forte GT shown‡

for

Get

0%
$ 500

EX Premium

financing

84

Available features:

monthsΦ

Summer
Bonus^ on select 2021 Forte models

LX AWD

Sportage SX shown‡

84

$

1,000

monthsΦ

5

$

76 1.99 %
at

for 48 months | $0 down
Includes 1% loyalty rate reductionΔ
≠

ANS

+

‡

- 19" machined-finish
alloy wheels
- Integrated
dual exhaust
Summer Includes 1% loyalty - DynamaxTM
Bonus^ rate reductionΔ
all-wheel drive

financing

ANS

UNLIMITED KM
5
ASSISTANCE °
UNLIMITED ROADSIDE
KM
ROADSIDE ASSISTANCE °

- UVO IntelligenceTMΣ
- 8" multimedia
interface with
integrated navigation
- Sunroof

The 2022 Seltos

$

76 1.99 %

Seltos SX Turbo shown‡

at

for 48 months | $0 down≠
Includes 1% loyalty rate reductionΔ

Seltos SX Turbo shown‡

Available features:
- UVO IntelligenceTMΣ
- Advanced Forward
Collision-Avoidance Assist*
- Lane Follow Assist*

Available features:
- UVO IntelligenceTMΣ
- Advanced Forward
Collision-Avoidance Assist*
- Lane Follow Assist*

Official vehicle
of the CHL

kia.ca/summer
Official vehicle
of the CHL

kia.ca/summer

LX FWD

Weekly lease

Available features:

- 19" machined-finish
Φ
alloy wheels
financing
months
The 2022 Sportage
LX AWD
Sportage SX shown
The 2022-Seltos
LX FWD
Integrated
+
dual exhaust
Summer Includes 1% loyalty - DynamaxTM
As low as
for
Weekly
lease
Available features:
Δ
Bonus^
all-wheel drive
rate reduction

%

- UVO IntelligenceTMΣ
- 8" multimedia
interface with
integrated navigation
- Sunroof

Offer(s) available on select new models through participating dealers to qualifed retail customers, on approved credit, who take delivery from July 1 to August 3, 2021. All pricing and payments include delivery and destination fees up to $1850 fee, $25 tire fee and $100 A/C
Offer(s)
ontaxes,
select
through
dealersinsurance,
to qualifed
retail
customers,
on approved
take delivery
July
1 to August
3, 2021.
charge (where
applicable).available
Excludes other
paint new
chargesmodels
($250, where
applicable),participating
licensing, PPSA, registration,
variable dealer
administration
fees, fuel-fill
charges up tocredit,
$100 andwho
down payment
(if applicablefrom
and unless
otherwise
specified). Other
lease All pricing and payments include delivery and destination fees up to $1850 fee, $25 tire fee and $100 A/C
and financing options also available. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are subject to change without notice. Φ Financing
charge (where applicable). Excludes other taxes, paint charges ($250, where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease
offers available only on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Financing Example: Finance a new 2021 Forte EX PREMIUM ($26,340.00) with a selling price of $26,340.00 at 0% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $80
with a $0 down
Cost ofoptions
borrowing isalso
$0, includes
$500 Summer
Bonus.may
Financesell
a new
Sportage
AWD with
a selling
price of $29,945.00
at 0.99%
for 84 months
a total of 336
weekly payments
of $92
with a $0may
down payment.
of borrowing
is
andpayment.
financing
available.
Dealers
or2022
lease
forLXless.
Some
conditions
apply.
See dealer
for for
complete
details.
Vehicles
shown
includeCost
optional
accessories
and upgrades available at extra cost. All offers are subject to change without notice. Φ Financing
$1143.80, includes $1000 Summer Bonus ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2022 Seltos LX FWD with a selling price of
offers available only on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Financing Example: Finance a new 2021 Forte EX PREMIUM ($26,340.00) with a selling price of $26,340.00 at 0% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $80
$25,29000 includes $0 in credits, based on a total number of 192 weekly payments of $76 for 48 months at 1.99% with $0 security deposit, $0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $12,645.00 with the option to purchase at the
end of the term
Leasepayment.
has 16,000 km/yr
allowance
(other packages
and $0.12/km
for excess
kilometers).
Δ1% Rate
Reduction a
is anew
limited2022
time offer
provided onLX
approved
Offer
qualifying
customers towards
new andfor 84 months for a total of 336 weekly payments of $92 with a $0 down payment. Cost of borrowing is
withfora$12,64500.
$0 down
Cost
of borrowing
isavailable
$0, includes
$500
Summer
Bonus.
Finance
Sportage
AWDcredit.
with
a available
sellingtoprice
ofKia$29,945.00
at all0.99%
unregistered models financed/leased and delivered from an authorized Kia dealership in Canada. To qualify, a loyalty customer must be the current owner/lessee of a current Kia vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer
Summer
Bonusloyalty
≠Lease
offer
onlya 1%
available
onfinance
select
new
models
to qualified
onrates
approved
Representative
Leasing
Example:
Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2022 Seltos LX FWD with a selling price of
eligibility will$1143.80,
be verified andincludes
determined $1000
by Kia in its
discretion. Qualifying
customers
willis
receive
reduction off
or lease
rates
currently available.
Under nocustomers
circumstances can
be reduced credit.
to below 0%
APR. Offer is transferable
within the
same
household. Offer
has no cash surrender
value
be applied
to past
Conditions apply.
Offer weekly
is subject topayments
change or cancellation
without
See your participating
Kiawith
dealer for
^Summer
Bonus is available
on thepayment
purchase or lease
a
$25,29000
includes
$0andincannot
credits,
based
ontransactions.
a total number
of 192
of $76
for notice.
48 months
at 1.99%
$0details.
security
deposit,
$0 down
andoffirst
payment due at lease inception. Total lease obligation is $12,645.00 with the option to purchase at the
qualifying new and previously unregistered model from an authorized Kia dealer in Canada between July 1 to August 3, 2021. Summer Bonus of $1,000 is eligible on all 2022 Sportage models. Summer Bonus is combinable with certain other retail incentives and will be
end
the term
for taxes.
$12,64500.
Lease
has
16,000
km/yr
allowance
packages
available
and
$0.12/km
excess
kilometers).
Δ1% shown
RateManufacturer
Reduction
is a limited
deducted from
theof
negotiated
price before
No cash surrender
value
and cannot
be applied
to past
transactions. (other
Some restrictions
apply. Please
see dealer
for full
details. Offer for
is subject
to change
without notice. ‡Model
Suggested
Retail Price time offer provided on approved credit. Offer available to qualifying Kia customers towards all new and
for 2021 Forte
GT Limited (FO849M)/2021
SX (SP757M)/2021 Seltos
Turbo (SL855M)
is $28,995/$39,995/$32,695.
*Please
note that your
may notTo
be equipped
withaallloyalty
features described.
This also
appliesbe
to safety-related
systems
and functions. None
unregistered
modelsSportage
financed/leased
and SX
delivered
from
an authorized Kia
dealership
invehicle
Canada.
qualify,
customer
must
the current
owner/lessee
of a current Kia vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer
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,
eligibility
willrestrictions,
be verified
andtodetermined
by Kia
in ΣUVO
its discretion.
customers
will functionality
receive amay1%varyreduction
offandfinance
or lease
rates
available.
including their
limitations and
please refer
your vehicle’s Owner’s
Manual.
IntelligenceTM isQualifying
only available onloyalty
select models
and trims. Specific
between models
trims. Destination
Search
is only currently
available on vehicles
with a Under no circumstances can rates be reduced to below 0% APR. Offer is transferable within the same
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منوچهر نوحی
مشاور فروش

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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شماره  ۱551جمعه  30مهر ۱۴۰۰

نــیازمــندیهـا
استخدام

به یک خانم باتجربه برای نگهداری
و مراقبت از یک خانم سالخورده در
منزل ایشان در نورت ونکوور
به صورت شبانهروزی نیازمندیم.
با حقوق ماهیانه ،اتاق مجزا
برای سکونت و غذا
۱5۵4 ۷۷۸-۹۲۶-۳۲۳۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استخدام
به تعدادی نیروی جوان باانگیزه و
فعال،جهت کار در پروژههای داخلی
ساختمان ،همراه با آموزش،
حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم.
۱5۵۱ ۶۰۴-۳۵۶-۳۸۳۰

interiorfinishingpakan@gmail.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3هفته آگهی در نیازمندیهای پیوند فقط  20دالر
تلفن تماس604-921-4726 :

این مکان
برای آگهی شما رزرو شده است.

با ما تماس بگیرید:
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

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

اگر جویای کمک ،کارگر،
کارمند و  ...هستید؛
آیا وسایل خانه برای فروش دارید؟
چیزی برای فروش،
جایی برای اجاره ،حرفه و هنری
برای عرضه دارید؟
آگهی خود را در صفحه
نیازمندیهای پیوند درج کنید.
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

نقاشی

«با قیمت نازل»

604-771-1762

ﺑراى ﺗعﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺣﻀﻮرى ﺑا شماره زﯾر ﺗماس ﺣاﺻﻞ ﻓرماﯾﯿﺪ

«هدایت»

604-839-9938

تدریس زبان

و انگلیسی ()Toefl,ESL, IELTS

داراى جﻮاز رﺳمﻰ
ﺗعمﯿرات ﻟﻮازم ﮔازى ،و ﻟﻮازم ﺧاﻧﮕﻰ

آموزش گیتار و آواز

(کالسیک ،پاپ ،فالمینکو)
آمادگی تست Citizehship
قبولی صددرصد
مترجمهمراه
در کلیه امور
۶۰۴-۴۴۱-۷۴۶۴
۷۷۸-۸۸۱-۴۱۳۹

۶۰۴-۷۷۹-۴۸۲۵

در کلیه سطوح توسط

تﻠفن604-77۳-00۹6 :

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی

«»online or in person

توسط فریده رحمتی

۶۰۴-۹۴۹-۰۲۰۱
۶۰۴-۷۰۰-۵۶۱۵

۶۰۴-781-9012
۱550

آرایﺶ و زیﺒایی

اتومﺒیﻞ)تعمیر(

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

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان

604-261-6564

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

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

استودیو ضﺒط و صدابرداری
پﮋواك

604-464-4701

اجاره وسایﻞ جﺸنها
604-436-1418 Parallel Rentals

امورکنسولی

تدریسخصوصی-تقویتی

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

پری کامکار (حﻀوری-آنﻼین) 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 اخﻼصی
سﻌید فاﺿلیپور 604-512-1682
دکتر امیر بهکیش 604-500-0303
مهندس صانﻌی 778-708-0520

بیمه

رﺿا مﺼبریان
حمید علیﺰاده
زینا نوری (انواع بیمه)

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

بیناییسنﺠی
نورت شور اپتیکال 604-988-1015

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

ﻃراحی وبسایت

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

یونکس
علی فراستی

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

کامپ اکسپرس

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

دندانﭙزشک
رﺿا حﺼیری
ﻻدن کرامتی
توران ایﺰدییار

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

رادیو
فارسی زبان ونکوور 778-709-9191

حمید زرگرزاده
تله ویدئو
یونکس
حمید

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

شیﺸهاتومﺒیﻞ
Auto Glass

604-460-0490

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

فال قهوه و ورق
پوری فقﻂ خانمها

مینا

خانمها -آقایان

604-988-2913
604-945-7797

فروشگاه مواد ﻏﺬایی
دانیال
پارس
رز مارکت
افرا
کپیﻼنو 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 ...

BC Certified Teacher

فهرستمﺸاﻏﻞ،
خدمات
ونیازمندیها

ﻋﻀو رسمی
نﻈاممهندسی
ایران و آمریکا

تعمیرات لوازم خانگی )امین(

(فرانسه ،اسپانیائی ،فارسی

آموزشگاهرانندگی
قادری

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

و تعمیرات ساختمان

تدریس
ریاضیات و فیزیک

«برنابی و کوکیتالم»

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
( Durantکوکیتﻼم) 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
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«مﺴﮑﻦ604.250.0202
»مﺸاور وام

20 Tucson Ultimate AWD

ude:

 دﻻر50 پر کردن ﮔاز کولر اتومبیل فقﻂ

Email: 2500202@gmail.com

eel Drive

and Apple CarPlay™‡

AirCare
تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پﺬیرفته میشود

Monitor

604.250.0202

تهیه لوازم یدکی تعویض روﻏن
نو و دست دوم
با فیلتر
 دﻻر30 با قیمت مناسب فقﻂ

Email: 2500202@gmail.com

فروزان یﺰدان

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

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکﺠا
، ﻋﻀو رسمی انﺠمن مترجمان بی سی، فریﺒرز خﺸا
، کلیه مدارك حقوقی: خدمات ترجمه رسمی
Was:،واستانی
$24,785
Now:
$22,785، تﺤﺼیلی،سجلی
Was:
$14,888 Now: $12,888
دادگاه های فدرال
مترجم معتمد
، شناسنامه، سند ازدواج و طﻼق، پاسپورت، ماﻟی،پﺰشکی
 و پناهندگی وStock#
اداره مهاجرتH19396A
،ICBC
37,476
Km
71,863
Stock#
HB20273
،بیمه اتومبیﻞ و عدم سوء پیشینهKm
،گواهی عدم خﻼفی
،رانندگی
گواهینامه

مترجم رسمی وزارت دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا

ﺑﺮای داﻧﺸ604-377-9225
اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺴﻄﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋﻩ
، ﺛبت مﻌامﻼت امﻼك و وامهای بانکی:خدمات نوتاری پابلیﮏ
 برابری با اصﻞ مدارك، گواهی امﻀاء، وصیت نامه، وکاﻟتنامه،دعوتنامه

ر کانادا

forouza.yazdan@gmail.com

Forouzan Yazdan

M.A.

Licensed Property Manager

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

www.pacificrugga

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

مکان برای آگهی شما رزرو شده استCell:
این604.377.9225


3110-233 Robson St.,

۳۱ ﻮﺍﺑﻪ ﺷﻴﮏ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ
Facebook.com/KhashaHomes

....ﻥ ﺗﯽ ﺗﺎﻭﺭ ﯾﻞ ﺗﺎﻭﻥ

.برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران
هﻤﭽﻨﯿﻦ آﮐ
ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻌﺘﺒﺮ هﯿﻮﻧﺪای و
ﺷﺮﮐﺖ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎی دو
اراﺋﻪ
تﻠفنی یا ایمیﻞ
هماهنگی پیﺸین
ﮐﻨﻨﺪﻩبا مراجعین گرامی با
قرار حﻀوری
Fariborz.Khasha@gmail.com
www.KhashaTranslation.com

604-921-4726

LD
O
S
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O
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#3110-233
St.,
JUSTRobson
LISTED

#310-523 Whit

310 – 523 Whiting Way


Coquitla

Vancouver

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

ﻣﯿﺮهﺎﺷﻤﯽ
(Sid)ﻧﺎدر
میرهاشمی
(Sid)
نادر
ﮐارشﻨاس ﻓروش اﺗﻮمﺒﯿﻞ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

778-384-6729
Tel:
778.384.6729
sid@lougheedhyundai.com
sid@lougheedhyundai.com

www.raminmahjouri.com

رن و اصیل

ARE YOU READING THIS?

در همکاری با دفتر اسناد رسمی سوزان بﺸیری

دارندة مﺠوز رسمی گواهی امﻀاء سوگندنامه
و استﺸهاد نامه در بریتیﺶ کﻠمﺒیا

گالری و خدمات

11

604-817-9933

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

دارالتـرجمهرسمـیخﺸـا

به قیمت مناسب

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

فرش دلیـری
30

rranty††

مشاوره رایﮕان برای تﻌیین بهای اجاره ملﮏ شما
بازاریابی و تبلیﻐات امﻼك شما برای اجاره
بررسی اعتباري و شﺨﺼﯽ متقاﺿیان اجاره
انتﺨاب مستاجر مﻌتبر
)RTA( تنﻈیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری

تعویض لنت ترمز جلو
با قﻄعه

Towing

مسکونی و خدمات اجارهPامﻼك
مدیریت
acific
Rug galleRy

km
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604-921-4726
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$620,000

» ﻌهد ما صداقﺖ در خرید و ﻓروش منﺰل شماسﺖ
3110-233 Robson St.

 ﻣﺷﺎﻭﺭ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻣﻼک،ﺧﺷﺎ

604.377.9225
مﺸهور و معتﺒر هیوندای و آکورا
شرکت
ارزیابﯽهای
اتومﺒیﻞ
کننده
اراﺋه
هایشما
مﻠﮏ
رایگان
تیﻢ ما با
Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

،و اراﺋه خدمات تخصصی امالك در ونﮑوور
www.lougheedhyundai.com
.کند
مﯽ604-523-3009
راه را برای خرید و ﻓروش منﺰلتان ﻫموار
Sales:
1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC V3K 6S4

سروشی
دوم امکان خرید قسﻄی اتومبیﻞ و ارائه تسهیﻼت ویﮋه
ﻫماو دست
اتومبیﻞ های نو
778-317-9707

HomeByHoma@gmail.com

Law Corporation
ARE YOUYA
READING
THIS?
Homa Yahyavi, J.D.
Barrister & Solicitor, Attorney at Law

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

- Cross Border Immigration Law
- Family Law (Divorce)

.برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید

604-620-9598
604-921-4726

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

ز عالی نسب

778-320-

SanazAlinasab88@g
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