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«آزادی شخصی» و «نگرانیهای سالمتی»
دو دلیل اصلی کاناداییها
برای خودداری از تزریق واکسن کووید ۱۹

وکالی رسمی بریتیﺶ کلمﺒیا در خدمت شما

معامالت و نوسازی امالك
امورشرکتی و معامالت 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!
برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.
604-921-4726

به گزارش گلوبال نیوز ،طبق دادههای
گردآوریشده توســط پروژه «دنیای
مــا در دادهها» دانشــگاه آکســفورد،
درحالیکه کانادا چهاردهمین کشــور
واکسینه شــده در جهان است ،هنوز
هشــت درصد از کاناداییها واکسینه
نشدهاند.

یــک نظرســنجی جدید انجامشــده
توســط مؤسســه غیرانتفاعی آنگوس
رید نیز نشــان میدهد که مهمترین
دالیــل کاناداییهای واکسینهنشــده
برای اجتناب از تزریق واکسن« ،آزادی
شــخصی» و «نگرانیهای سالمتی»
است.

بر اســاس این اطالعات مشخص شد
که مردان ،بهویژه گروه سنی  ۱۸تا ۲۴
ســاله ،با نرخ باالتری نسبت به زنان از
واکســینه شــدن خودداری میکنند.
بیش از  ۵۰درصد از شــرکتکنندگان
اظهار داشــتند که خطرات ســامتی
کووید ۱۹بیشازحد اعالمشده است و

مدیریت امﻼك مسکونی
و خدمات اجاره

کمتر از  ۵۰درصد نیز گفتند که نیازی
به واکســن ندارند زیرا سیستم ایمنی
آنها میتواند ویروس را کنترل کند و
بیش از  ۴۰درصد از آنها موافق بودند
که عوارض جانبی واکســن جدیتر از
خود ویروس است.

فروزان یﺰدان

Licensed Property Manager

604-817-9933
دفتر حقوقی هـما یﺤـیوی

دفتر وکاﻟت »هانسون«

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 امالك

Each ofﬁce owned and operated independently

info@yalaw.ca
جهت رفع ممنوعیت به آمریکا ((US Waiver
و کانادا با ما تماس بﮕیرید.

مـهرناز کاوســی
604-779-4146
mehrnaz@mehrnazkavoosi.com
www.mehrnazkavoosi.com
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«گام دوم انقالب»
با ریزش بیشتر نیروهای «پاکار»
و «آتش به اختیار»
مواجه خواهد شد
مجیدمحمدی

وفادارانش حتی اگر کســی بخواهد هم نمیتواند همیشه
از ولیفقیــه اطاعت کند .همچنین بــه علت دائمی بودن
انقالب ،فشار و ســرکوب انتها ندارد و سراغ خودیها هم
میرود .حتی اعضای موتلفه هم همیشه از خامنهای اطاعت
نکردهاند .برای درک این آشــفتهکاری و آشفتهگویی تنها
به مدیریت همهگیری کرونا نگاه کنید؛ از منع آمدوشد تا
تعطیلیها ،از واکســن تا دارو و از آزمایش تا اطالعرسانی.
نه خط تولید واکســن ادعایی در داخل بعد از یک سال و
نیم به جایی رســید و نه مقاومت در برابر وارد کردن دهها
میلیون دوز واکســن چینی .هیچ چیز این مجموعه با هم
جور درنمیآید و با عقل سالم نمیتوان آنها را درک کرد؛
بهجز سوار شــدن بر بحران ،تاراج منابع عمومی به دلیل
بحران و نگه داشتن مردم در شرایط بحران.
 -۴بــا کاهش منابع اختصاص یافته به «نایب امام زمان»،
حلقههای نزدیک به این نایب سر برداشتن تک ه بزرگتری
از این کیک همدیگر را پاره میکنند و روایت همانا ائتالف
گرگها است؛ شهروندان نیز وقتی گرسنگی و تشنگی فشار
وارد کند ،به خیابان میآیند و اعتراض میکنند؛ حکومتی
که شکافش با مردم مدام در حال گسترش است ،نمیتواند
نفوذ جهانی داشته باشد و انقالب صادر کند؛ در این زمینه،
تجرب ه اتحاد جماهیر شوروی و چین و کوبا شواهد روشنی
در اختیار جامعه بشری قرار میدهد.

برنام ه «گام دوم انقالب» که رهبر جمهوری اســامی ایران آن را اعالم کرده و دستور اجرایی دولت رئیسی
است ،بر اساس توهم قدرت همهجانبه و همهجایی ناشی از در اختیار داشتن این قراضه و تداوم آن تنظیم
شده است .اما این گام که بر بسط امپریالیسم شیعی متمرکز است ،جدا از کاهش منابع ارزی ،با کمبود نیروی
انسانی وفادار و «پاکار» هم مواجه خواهد شد .نیروهای «آتش به اختیار» خامنهای که در مناصب اجرایی جای
گرفتهاند ،بهسرعت در فسادهای نجومی درگیر خواهند شد و از تبعیت رمهوار فاصله میگیرند و در نتیجه ،راه
مهاجرت به خارج از ایران را در پیش خواهند گرفت؛ همان اتفاقی که برای بیشتر مدیران دوران احمدینژاد و
روحانی رخ داد .بنا به گزارش یکی از نمایندگان مجلس ،مدیران دولت روحانی در حال انتقال به ژنو و ویناند.
در دو ده ه  ۸۰و  ۹۰خورشیدی ،ریزش نیروهای بسیجی
و «مخلص» که حکومت انتظار دارد به ســازمان سرکوب
و تبلیغات رژیم جذب شــوند ،یک واقعیت مســلم است.
استخدام نیروهای افغان و پاکستانی برای جنگ در سوریه
هم ناشــی از همین ریزش بود .این روزها بیشتر آنهایی
که به بسیج میپیوندند ،دنبال آســانتر گذراندن دوران
سربازی و راحتتر استخدام شدن در مراکز دولتیاند و به
درد کار جنگ و ســرکوب نمیخورند .دولت رئیسی برای
جذب جوانانی که قرار است در آینده ،در فضای تبلیغاتی
سیاسی-مذهبی «مخلص» شوند و از نهادهای سرکوب هم
گریزاناند ،به دنبال تاسیس دوباره جهاد سازندگی است .آیا
این امر میتواند ریزش «نیروهای مخلص» را متوقف کند؟
ماشین قراض ه دولت

اسالمگرایان شــیعه برای اینکه اهداف تمامیتخواهانه و
گسترشطلبانه خود را پیش ببرند ،به ایران خسارتهای
عظیمی زدند .آنها پیچ ومهرههای ساختار مدرن ماشین
دولت را که در دوران پهلوی شــکل گرفت و توسعه یافت،
باز کردند و با کوبیدن این ماشین به دیوار در موارد متعدد،
از آن یک آهنپاره ســاختند .بخش عمدهای از ارزشها و
هنجارهای جامع ه ایران و پیوندهــای خانوادگی به دلیل
تنشهای دوران انقالب و سیاســتهای حکومت مستقر
بعد از آن تخریب شد .این قدرت تخریب و سرکوب چنان
مقامها را مغرور کرده اســت که فکــر میکنند هر کاری
میتوانند بکننــد .آنها هیچ خط قرمــزی ندارند .دولت
رئیسی که هم ه چهرههای کلیدی ماشین سرکوب و ترور
و ماشــین تبلیغاتی نظام را در خود جمع کرده ،بر سر این
آهنپاره جمع شده و جشن گرفت ه است؛ چون این قراضه
را کامال در اختیار دارد.
برنام ه «گام دوم انقالب» که رهبر جمهوری اسالمی ایران
آن را اعالم کرده و دســتور اجرایی دولت رئیســی است،
بر اســاس توهم قدرت همهجانبه و همهجایی ناشی از در
اختیار داشــتن این قراضه و تداوم آن تنظیم شده است.
اما این گام که بر بســط امپریالیسم شیعی متمرکز است،
جدا از کاهش منابع ارزی ،با کمبود نیروی انسانی وفادار و
«پاکار» هم مواجه خواهد شد .نیروهای «آتش به اختیار»
خامنهای که در مناصب اجرایی جای گرفتهاند ،بهسرعت
در فسادهای نجومی درگیر خواهند شد و از تبعیت رمهوار
فاصله میگیرند و در نتیجه ،راه مهاجرت به خارج از ایران
را در پیش خواهند گرفت؛ همان اتفاقی که برای بیشــتر
نشریهاجتماعیفرهنگی

 -۵خود مقامها اطالعاتشــان را از بوقهای تبلیغانی نظام
دریافت نمیکنند و عنوان «شهروند مطیع شنوا» قابل بسط
به تکتک ایرانیان نیست .وقتی یک عضو مجلس یا مجری
تلویزیون شــعری از شاعرانی که آثارشــان در ایران اجازه
انتشــار ندارند (مثل احمد شاملو) را میخواند و هم ه آثار
سانسور شده در دنیای مجازی در دسترس است ،مشخص
است که سیاست حذف کار نمیکند.

 -۶خرید خانه و حساب بانکی و تحصیل فرزندان و وضع
حمل و خرید در فروشــگاهها در کشــورهای غربی با آن
ی که تنفر از غرب را ترویج میکنند جور
مدیران دوران احمدینژاد و روحانی رخ داد .بنا به گزارش تبلیغات سیاســ 
یکی از نمایندگان مجلس ،مدیران دولت روحانی در حال درنمیآیــد و دوگانگیها بیرون میزند؛ تا حدی که حتی
انتقال به ژنو و ویناند.
صدای بخشی از خودیها هم بلند میشود؛ طرح مجلس
برای ممنوعیت خروج مقامهای جمهوری اســامی ایران
«گام دوم» بدون جامع ه تودهوار
پس از دوره مدیریت هم فعال بایگانی شده است.
روند جاری در ایران نشان میدهد که تحقق اهداف محفوف
(گرد آمده) در بیانی ه «گام دوم» خامنهای (مدیریت جهادی
و اقتصاد مقاومتــی) به دالیل دهگانه زیرغیرممکن بوده و
هست:

 -۷اضمحالل هم ه نهادهای دولتی در جمهوری اســامی
ایــران در نهادهای زیر نظر بیت و ســپاه و تبدیل کردن
کارکنــان آنها به «خودیها» کاری پردردســر ،پرهزینه
و تقریبا غیرممکن اســت .نمیتوان اقدامهای دولتسازی
دوران پهلوی را کامال خنثی کرد و به عهد قاجار بازگشت.
ســاختن نهادهای موازی در ده ه  ،۶۰دادن اســتقالل به
بخشــی از دولت با عنوان شرکتهای دولتی در ده ه ،۷۰
فربه شدن نهادهای زیرنظر بیت رهبری در سه ده ه اخیر،
جدا شــدن حســاب قوه قضاییه از دولت و تبدیل شدن
آن به ملوک الطوایفی روحانیت شــیعه (بدون حسابرسی
و نظارت) و تورم ســرمایه و نیروی انسانی در دست سپاه
هنوز هم نتوانسته است قوه مجریه را کامال به حاشیه براند؛
به سرنوشت رئیسجمهورهای قبلی نظام نگاه کنید .هیچ
یک خودی محسوب نمیشوند؛ جز رجایی که دوره ریاست
جمهوریاش دو ماهی بیشتر طول نکشید.

 -۱در تلویزیون نظام «چایی ريختن مرد برای زن ،نشــان
دادن هر نوع نوشيدنی قرمز ،دستكش چرم برای زنان ،مرغ
بريونی ،خوردن ســاندويچ و پيتزا ،پوشيدن لباس آستين
كوتاه ،نشان دادن مرد و زن تنها ،نشان دادن دو پسر تنها
در منزل» ممنوع اســت( .به گفته امیرحسین شمشادی،
مدیر گروه آموزشی روابطعمومی دانشکده خبر در توییتر)
اما زنان و دختران فرماندهان ســپاه و روحانیون و مدیران
محبوب بیت با منابعی که در اختیار دارند دیگر در چارچوب
آهنقراض ه «نظام» به خود نگاه نمیکنند .آنها در شرایط
قــرار گرفتن در قدرت ،از لندن و نیویورک خرید میکنند
و فرزندانشان را در ســوییس و فرانسه و آلمان و کانادا به
دنیــا میآورند؛ تعطیالت آنها در امارات و ترکیه و قبرس  -۸با منابعی که به جیب سپاه و بسیج و بیت و شرکتهای
میگذرد و بیشــتر آنها یا دارند در ترکیه و امارات خانه دولتی و میلیشیای خارجی ریخته میشود ،تامین معیشت
میخرند یا قبال خریدهاند.
هم ه ایرانیان ممکن نیست؛ خرید برنج در ایران پیمانهای
شــده و میزان متوسط مصرف گوشت در ماه به  ۳۰۰گرم
 -۲مقامهای جمهوری اسالمی ایران دست مباشران خود رسیده است .حتی انتظارات قشر حاکم هم برآوردهشدنی
را برای فســاد باز میگذارند تا کارهــای گِل آنان را انجام نیســت و آنها برای تاراج بیشتر با هم مسابقه میدهند.
دهند .اینها نمیتوانند نیروهای انقالب جهانی خامنهای اختالف بین اعضای قشر حاکم سر چگونگی اداره کشور و
باشند .نظام هرازچندگاهی به نمایش فسادستیزی نیاز دارد سیاستهای جایگزین نیست؛ سر این است که هر کدام از
و چند تن از این کارگزاران و مباشران (حلقههای ضعیف این کیک چه سهمی میبرند.
مثل حســن رعیت) را محاکمه میکند .نظام نمیتواند با
این مباشــران و کارگزاران مثل ستار بهشتی یا امیدرضا  -۹رام کردن هم ه اهالی فرهنگ و هنر ممکن نیست؛ چون
میرصیافی برخورد کند؛ چون آنها شبکهای از ارتباطات حکومت منابع محدودی دارد .اگر ســینماگران سینمای
درون نظام دارند .بنابراین ،آیین دادرسی و فراتر از آن برای داستانی و سریالهای تلویزیونی پولهای کالن میگیرند و
آنها رعایت میشــود و وکال نقــش خود را ایفا میکنند؛ اکثرا در برابر وضعیت موجود سکوت میکنند یا داستانهای
گرچه در احکامی که نیروهای امنیتی قبال صادر کردهاند ،موردنظر حاکمان را روایت میکنند ،مستندسازان چنین
تاثیری ندارند .منشا صدور این احکام نه قانون بلکه مصلحت نیستند و باالخره اعتراض میکنند .بیشتر بازیگران تئاتر،
نظام است.
نویســندگان ،موسیقیدانان از رانتهای حکومتی سهمی
نمیبرند .اینها نمیتوانند سربازان دستگاه تبلیغاتی نظام
 -۳به علت آشفتهگویی و آشــفتگی عملکرد ولیفقیه و باشند.

سردبیر و مدیر مسوول :رامین مهجوری

دستیار سردبیر و مدیر اجرایی :فروزان یزدان
وب سایت :امیررضا تمدندوست
پیوند مونتریال :محمد رحیمیان 514-996-9692
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تنها  ۱۱سال فرصت
وجود دارد تا از
گرم شدن بیشتر زمین
جلوگیری شود

افت محســوس تولید دی اکسید کربن که به لطف
قرنطینههای کرونایی حادث شده بود دوباره به سطح
قبل از همهگیری کووید  ۱۹رسیده است.
نتایــج یک تحقیــق علمی که پنجشــنبه  ۴نوامبر
منتشر شده نشــان می دهد که سطح جهانی تولید
گاز کربنیک بهویژه در بخش انرژی و صنعت در حال
افزایش است و به ســطح  ۲سال پیش خود نزدیک
شده است.
دانشــمندانی که درتهیــه این پژوهــش (Global
 )Carbon Projectهمــکاری کردهاند میگویند که
نقش بحران کرونا در کاهش ســرعت تولید گازهای
گلخانهای در حد یک ترمــز بوده و کاراییاش تا حد
زیادی از بین رفته اســت .آنهــا تخمین میزنند که
جهان در سال  ۲۰۲۱چیزی در حدود  ۳۶.۴میلیارد
تن متر مکعب دی اکســید کربن تولید خواهد کرد.
این میزان در سال  ۲۰۱۹حدود  ۳۶.۷میلیارد تن متر
مکعب بوده است.
درسال گذشــته میالدی و دراوج قرنطینههای ناشی
ار ویروس کرونا سطح تولید این گاز تا  ۳۴.۸میلیارد
تن پایین آمده بود و بنابراین در سال  ۲۰۲۱یک رشد
حدودا پنج درصدی خواهد داشت.
پژوهش جدید نشــان می دهد کــه چین همچنان
بیشترین سهم را در افزایش تولید دی اکسید کربن
داشته اســت؛ این در حالی است که اکثر کشورهای
دیگر هم به ســطح تولید قبــل از دوران همهگیری
نزدیک شدهاند.
افزایش ســهم چین در آلودگی عمدتا ناشــی از دود
زغال ســنگ و گازهای طبیعی بوده است .استفاده از
سوختهای فسیلی بهویژه به دلیل بازگشت سریع به
اقتصاد پیش از همهگیری کووید اتفاق افتاده اســت.
همچنین قرنطینه در چین نسبت به سایر کشورهای
دنیا زودتر پایان یافته و این کشــور برای سرپا شدن
مجدد اقتصاد ،دی اکسید کربن بیشتری تولید کرده
است.
هوای پاکیزه در طول ســال  ۲۰۲۰در سراسر دنیا از
هند گرفته تا ایتالیا سبب شده بود تا بسیاری نسبت به
اینکه دنیا راه خود را برای کنترل آلودگی پیدا کرده،
امیدوار شــوند .اما کرین لوکر یکی از تهیه کنندگان
این پژوهش از دانشــگاه ایست آنگلیا در بریتانیا نظر
متفاوتی دارد .او که برای ارائه گزارشی از این تحقیق
به گالســگو رفته ،می گوید« :این همهگیری نیست
که میتواند باعث شــود ما صفحه را ورق بزنیم بلکه
تصمیاتی هستند که اینجا و طی این دو هفته گرفته
می شــوند .همهگیری بیماری نمــی تواند طبیعت
اقتصاد ما را تغییر دهد».
طبق این تحقیق دنیا تنها  ۱۱سال فرصت دارد تا از
گرم شدن بیشتر زمین جلوگیری کند .نسبت به اواخر
قرن نوزده هوا  ۱.۱درجه سلیسیوس گرمتر شده است.
انتشار این گاز در چین در مقایسه با سال  ۲۰۱۹حدود
هفت درصد افزایش داشته است این در حالی است که
هند تنها  ۳درصد افزایش را ثبت کرده اســت .طبق
برآوردهای این پژوهش ایاالت متحده آمریکا ،اتحادیه
اروپا و بقیه کشورهای دنیا در مقایسه با سال ۲۰۱۹
کمتر دنیا را آلوده کردهاند.
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واکسن و ضدواکسن؛
امنیت یا آزادی
هفته -همهگیری کرونا طی دو سال
گذشته ،حوزههای مختلفی از زندگی
تویکم را دستخوش
بشر قرن بیس 
تغییر کرد و او را دربرابر چالشهایی
آشــنا و ناآشــنا قرار داد .یکی از این
چالشها واکسیناســیون همگانی و
بحث تقابل آزادی فــردی و امنیت
جدال مســتم ِر
اجتماعــی اســت،
ِ
دوران مدرن میان حاکم و شــهروند.
واکسیناسیون و بویژه واکسیناسیون
اجباری کــه مخالفیــن و موافقین
بسیاری در سراسر جهان دارد گروهی
از شــهروندان را دربرابر تحکم دولت
مبنی بر ضــرورت واکسیناســیون
عمومی قرار داده است.
دولت بر امنیت و بخشی از جامعه بر
آزادی تاکید میکنند؟ بهراستی نقطه
توازن کجاست؟
دولت کبــک در روز اول ســپتامبر
 ۲۰۲۱قانونــی را تصویب و کارکنان
حوزه سالمت ،از پزشــک و پرستار
تــا کادر اداری را موظف کرد تا تاریخ
 ۱۵نوامبر خود را واکســینه کنند و
درغیراین صورت با خطر از دســت
دادن شــغل خود مواجه شــوند .با
واکســینه شــدن  ۹۷درصد از کادر
درمان در کبک ،وزارت بهداشت کبک
الزام واکسیناسیون کادر درمان فعلی
را لغو کــرده و تنها آزمایش اجباری
را جایگزین آن میکند .این معافیت
شامل افرادی نمیشود که پسازاین

به استخدام بخش درمان درمیآیند.
البتــه ،کادر درمان واکسینهنشــده،
طبق مقررات قبلی ،باید دســتکم
ســه بار در هفته آزمایش کووید۱۹
بدهند و همچنین طبق تصمیم قبلی
دولت ،از پاداشهای مربوط به بحران
همهگیری محروم میشوند.
درحالیکــه دولت دلیل این تصمیم
را «امنیت» جامعــه عنوان میکند،
مخالفــان این قانــون را بــا قانون
یهودســتی ِز آلمان نازی قابل مقایسه
میدانند .این گروه تا آنجا پیش رفته
که احتمال راهانــدازی اردوگاههای
اجباری برای واکسینهنشدهها را یک
ِ
واقعیت نگرانکننده میداند.
موافقین واکسیناسیون اجباری بر این
باورند که بــرای کنترل پاندمی باید
افراد را وادار به واکسیناسیون کرد تا
این بیماری مانند سایر بیماریهای
همهگیر ،ریشهکنشده و هرچه زودتر
از جهان رخت بربندد .از دیگر ســو،
بســیاری از مردم در سراســر جهان
در مخالفت با واکسیناسیون اجباری
اعتــراض کرده و معتقدند این اجبار،
آزادیهای فردی آنان را نقض میکند.
عالوه بــر این ،مخالفــان میگویند
واکسیناســیون اجبــاری ممکــن
اســت لزوما به افزایش تعــداد افراد
واکسینهشــده منجر نشود و افزایش
موارد جعل گواهی واکسیناسیون را
در پی داشته باشد.

عالوه بر کبک در برخی مناطق دیگر
نیز ،واکسیناسیون کرونا برای کارکنان
دولــت یــا کادر درمــان و نظامیان
اجباری شده است .به عنوان نمونه ،در
ایاالت متحده ،در دو ایالت نیویورک
و کالیفرنیا ،واکسیناسیون کرونا برای
کلیهی کارکنان دولت اجباری شده
است .در کانادا نیز واکسیناسیون کرونا
برای  ۳۰۰هزار نفر از کارکنان دولت
(کادر درمــان و بهداشــت ،کارکنان
پلیس و نهادهای نظامی) الزامی است
و اعالم شده در صورت تعدی از تزریق
واکسن ،پرداخت حقوق به این افراد
قطع خواهد شد.
به نظر میرســد مهمترین مشــکل
اجرایــی کردن این طرح ،عدم امکان
نظارت دقیق بر آن است .حفظ حریم
خصوصی افراد و حفاظت از اطالعات

خطر تعلیق  ۲۷هزار کارمند فدرال به دلیل واکسینهنشدن
مــداد -به گزارش نشــنال پســت،
آن گــروه از کارمنــدان دولــت که
واکسینهنشــدهاند تا پانزدهم نوامبر
فرصت دارنــد تا پیش از اینکه بدون
حقوق از کار تعلیق شوند ،این کار را
انجام دهند.
به نظر میرسد حدود  ۲۷هزار نفر از
کارمندان فدرال هنوز ازنظر واکسینه
شدن تأیید نشــده و این موضوع در
شــرایطی اعالم میشود که فقط دو
هفته جهت دریافت واکسن یا تعلیق
برای آنها باقیمانده است .در ضمن
اگر این افراد تا  ۱۵نوامبر حداقل یک
دوز واکســن را دریافت کرده باشند،
۱۰هفته دیگر فرصت خواهند داشت
تا دوز دوم را دریافت نمایند.
آخرینمهلت برای کارمندان دولتی
برای اثبــات اینکه آنها واکســینه
شدهاند ،جمعه گذشته به پایان رسید
و افرادی که در بخش اصلی خدمات

عمومی کار میکردند باید تا آن تاریخ
گواهینامههای ویــژه این کار را امضا
میکردند .بر اساس اطالعات موجود
در وبسایت دولت ،تا  ۲۷اکتبر۲۴۰ ،
هزار نفر از حدود  ۲۶۷هزار نفر نیروی
شــاغل در خدمات عمومی و نیروی
پلیس ملی ،ایــن گواهینامه را امضا
کرده بودند.
نخستوزیر جاستین ترودو اعالم کرد
معافیتهای خاص به دالیل پزشکی

یا مذهبی فقط در شرایط نادری اعطا
میشود و برای اطمینان از اینکه افراد
در مورد وضعیت واکسیناسیون خود
دروغ نگفته باشند ،ممیزی خواهند
شــد .وی تأکیــد کرد انتظــار دارد
کارمنــدان فــدرال از قوانین تبعیت
کرده و این موضوع را درک کنند که
اگر میخواهند برای خدمات عمومی
در کانادا به کار خود ادامه دهند ،باید
کام ً
ال واکسینه شوند.

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

مرخصی اجباری کارکنان واکسن نزده
کادر درمانی در بریتیش کلمبیا منجر به
تاخیر در عمل های جراحی خواهد شد
ایرونیــا -جراحی ها به تعویق افتاده و دسترســی بــه آزمایش های
تشخیصی در بیمارستان ها و کلینیک ها در بی سی به دلیل از دست
دادن کارکنان مراقبت های بهداشــتی که واکسینه نشده اند ،کاهش
می یابد.
بیش از  4000کارمند مراقبت های بهداشــتی در بی سی که حداقل
یک دوز واکسن دریافت نکرده اند ،از سه شنبه به مرخصی بدون حقوق
فرســتاده شــدند .آنها تا  15نوامبر فرصت دارند تا اولین دوز خود را
دریافت کنند وگرنه اخراج خواهند شد .در همین حال وزیر بهداشت
گفت که مقامات بهداشتی در حال کار بر روی طرح هایی برای پر کردن
این پست های خالی هستند.
آدریان دیکس گفت که مقامات بهداشتی مناطق عمدتا شهری مانند
فریزر و بخش ساحلی ونکوور بیشــتر قادر به پر کردن جاهای خالی
هستند ،زیرا تعداد بیشتری کارمند معمولی برای جذب در اختیار دارند.
مناطق روستایی با نرخ واکسیناسیون پایین تر ،با چالش های بیشتری
روبرو هســتند .حدود  126000کارمند مراقبت های بهداشتی بخش
دولتی در بریتیش کلمبیا حضور دارند.
نزدیک به  1800کارگر در مراکز مراقبت بلندمدت و کمک به زندگی
که واکسینه نشــده بودند ،روز سه شنبه شغل خود را از دست دادند.
برخی از این موقعیت های خالی به لطف آموزش های پیشرفته ای که
پاییز گذشته توسط استان اعالم شد ،پر می شوند.

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«

آنهــا از موضوعات مهمی اســت که
این روزها بســیار در کانون توجهات
افکار عمومی قــرار دارد .اگر مبنای
سیاستهای اجرایی ،گفتههای افراد
قرار داده شــود ،ممکن است صحت
دادههــا زیر ســوال برود امــا اگر از
اطالعات شخصی افراد در سازمانها و
نهادها استفاده شود ،حریم خصوصی
افراد زیر ســوال خواهد رفت .اگر چه
این دومــی ،در خصــوص خطرات
امنیتی ،حتــی بدون اطــاع افراد
مورد بررسی نهادهای اطالعاتی قرار
میگیرد و هیچ فــردی هم اجازهی
مخالفت با آن را ندارد.
در طــول تاریــخ ،امنیــت همواره
دستاویزی برای دولتها بوده است تا
از طریق آن ،بتوانند بر جامعه اعمال
کنترل کنند .گاه این امنیت دستاویز
دولت آمریکاســت تا برای «مقابله با
تروریســم» وزراتخانهای با اختیارات
عجیب و غریب به نام Department
 of Homeland Securityراه
بیانــدازد و توســط آن برخــی از
مهمترین بندهای قانون اساسی این
کشور را در عمل تعطیل کند .البته از
تاثیراتِ خارجی این «امنیت» ادعایی
بگذریم کــه در عراق ،افغانســتان،
ســوریه ،لیبی و یمن و… صدهاهزار
کودک و بزرگسال بیگناه را کشته و
تلی از خاکستر برجای گذاشته است.
در ایــران خودمان نیــز همین بهانه
ِ
ترســناک « ُمخل
«امنیت» و اتهام
امنیت کشور» است که بهانهای برای
سرکوب مخالفان عقیدتی و سیاسی
و حتی روزنامهنگاران و وکال شــده
است که انجام وظیفهی حرفهایشان
توسط این یا آن قاضی «مخل امنیت»
تشخیص داده شــده و راهی زندان
شــدهاند .هزاران هزارن جوان ایرانی
طی دهههای اخیر به بهانه اختالل در
امنیت کشور به جوخه اعدام سپرده

شده و یا بردار آویخته شدهاند.
حفــظ تــوازن بیــن آزادی فردی و
امنیــت اجتماعی هنری اســت که
سیاســتمداران خــوب آن را دارند و
سیاستمداران ضعیف و ضعیفالنفس
آن را ندارند .سیاستمدارن ضعیف و
ترســو معموال به بهانه «امنیت» به
راحتی به آزادیهای فردی را حمله
میکنند و آن را محدود میکنند .اما
تاریخ نشان داده است که عدم توازن
میان ایندو همــواره تبعات دردناک
اجتماعی در پی داشته باشد.
گذشــته از آثار و تبعات بهداشــتی
واکسیناســیون اجباری ،سوال مهم

اخالقــی اینجاســت که مــرز بین
آزادیهای فــردی و تامین منفعت
عمومی کجاست و آیا میتوان آزادی
تکتک افراد جامعــه را برای نیل به
یک هــدف خاص از بیــن برد؟ این
پرسش میتواند پاسخهای متعددی
داشــته باشــد اما به طــور قطع هر
پاسخی ممکن اســت بخشهایی از
واقعیت موجــود را نادیده بگیرد .در
این مجادلهی دشوار ،شاید یافتن یک
راهکار بینابینی برای این چالش ،به
اندازهی درســت کردن واکسن برای
این بیماری نوظهور اهمیت داشــته
باشد.

ﻟﻄﻔﺎ ً ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ و اطﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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گزارش جدید بانک مرکزی کانادا

از سیاسی و غیرسیاسی به اظهارنظر
پرداختهاند .ژان کرتین نخســتوزیر
اســبق کانادا در مورد اقتصاد اظهار
نگرانــی کرده اســت و افزود که نرخ
تورم کنونی در تاریخ بیستساله کانادا
بیســابقه بوده و کانادا در مســیری
تاریــک گام بر مــیدارد .بااینحال
معتقد اســت دولت فدرال باتوجهبه
شرایط موجود چارهای دیگر نداشته
اســت .به گفته آقای کرتین در زمان
بحران اقتصادی هر کشوری به روش
خود عمــل میکند و از بحران خارج
میشــود .در اوایل دوران زمامداری،
وی نیز با بحرانی اقتصادی روبهرو بوده
که به نظر خودش بهخوبی از آن خارج
شده است .ژان کرتین در ادامه افزود
که با چاپ پول در زمان بحران مخالف
است و معتقد است این مسیری است
که آینده خوبی ندارد.

آیا باید نگران بود؟

در ادامه سیاســت اقتصــادی دولت
مبنی بر اجرای طرح کاهش کمی یا
 ،quantitative easingرئیس بانک
مرکزی تیف مک کلم در روز بیست
و هفتم اکتبــر و در آخرین گزارش
در مورد سیاســتهای پولی و مالی
اعالم کرد که دولت دیگر قصد ندارد
کاهش کمــی را دنبال کند ولی نرخ
بهره بانکی کماکان مانند قبل و بدون
تغییر باقی خواهد ماند .طبق برآوردها
و گزارشهای بانک مرکزی ،نرخ بهره
بانکی احتماالً در نیمه دوم سال آینده
دســتخوش تغییر خواهد شد که به
طور مستقیم بر نرخ بهره وام مسکن
تأثیر خواهد گذاشت .هم اکنون این
نرخ معادل بیست و پنج صدم درصد
اســت و در آیندهای نزدیک افزایش
خواهد یافت .با افزایش نرخ بهره بانک
مرکزی قصد دارد رشــد تورم را مهار
کند ولی درعینحال به این نکته واقف
است که کاهش رشد تورم و افزایش
نرخ بهره میتواند اثر منفی در رشــد
اقتصادی داشته باشد.
در بیشــتر دوران کرونا بانک مرکزی
با پیش گرفتن سیاست کاهش کمی
باعث رونق نسبی اقتصادی شد .بدین
ترتیب که با خریــد میلیاردها دالر
اوراق قرضه دولت فدرال توانست نرخ
بهره را پایین نــگاه دارد .در تصمیم
اخیر بانک مرکزی دیگر اوراق قرضه
جدید خریداری نخواهد شــد و تنها
اوراق موجــود تا مهلت سررســید
نگهداری و ســپس فروخته خواهند
شد .حال توقف این سیاست کمی بر
نرخ بهره وام ملکی اثر خواهد گذاشت
ولی این تأثیر اندک است.
به گــزارش بانــک مرکزی ،رشــد
اقتصادی امســال حدود پنج درصد
خواهد بود و در سال  ۲۰۲۲و ۲۰۲۳
به ترتیب شاهد رشد چهار و بیست
و پنج و ســه و هفتاد و پنج درصدی
خواهیم بود .باتوجهبه بازیابی و احیای
شــرکتهای آمریکایی و بازگشت به
روند عادی واردات مشکلی در برآورده
کردن تقاضا وجود نخواهد داشــت.
طبق این گزارش بازار مسکن تا حدی
به آرامش رسیده است ولی قیمتها
کماکان مانند قبل تــا مدتی در اوج
باقی خواهند ماند .به نظر بانک مرکزی
به دالیلی همچون کمبود مواد اولیه،
مشکالت صنعت حملونقل و سختی
یافتن نیروی کار مناسب در مشاغل
موردنظر بخش عرضه کمی با اخالل
مواجه است.
تیف مک کلم همچنین در جلسه روز

چهارشنبه از رونق بازار کار و افزایش
نرخ واکسیناســیون در جامعه طی
ماههای اخیر ابراز خوشــنودی کرد
ولی درعینحال افزود که نرخ بیکاری
کماکان در بخشهــای اقتصادی با
دستمزد پایین چندان رضایتبخش
نیست.
تورم
افزایش نرخ تورم از ماه جوالی به بعد
پیشبینیشده بود .تورم که اکنون در
چهار و چهار دهم درصد ایستاده است
در ماههای اخیر با روند بیســابقهای
روبهرشد بوده به همراه افزایش بهای
حاملهــای انرژی در ســطح جهان
باعث تنگناهایــی در زنجیره تأمین
شــده اســت .به گفته رئیس بانک
مرکزی مسئله تورم از آنچه در ابتدا
تصور میشد جدیتر است و بهراحتی
برطرف نخواهد شــد .بااینوجود به
مــردم اطمینان داد کــه نرخ حاضر
دائمی نخواهد بــود و دیریازود مهار
خواهد شــد و دولــت در کنترل آن
تالش خواهــد کرد .طبق پیشبینی
بانک مرکزی نرخ تورم تا انتهای سال
آینده به نرخ هدف یعنی دو درصد باز
خواهد گشت.
این بیانات رئیس بانک مرکزی گویای
سیاســتی کژ دار و مریز است .یعنی
از طرفی بانک مرکــزی قصد دارد با
نگهداشتن نرخ بهره به خریداران ملک
و سرمایهگذاران اطمینان خاطر دهد
و از ســوی دیگر به جامعه این پیام
را منتقل کند که تــورم موجود وارد
مرحله بحرانی نشــده و قابلکنترل
اســت .اما اقتصاددانان با شک به این
سیاستمینگرند.
موشه الندر ،اســتاد اقتصاد دانشگاه
کنکوردیا اما معتقد اســت اگر دولت
میخواهــد در مورد مهار تورم کاری
کند بهتر اســت اص ً
ال کاری نکند .به
گفته وی در مقطع کنونی دولت هر
سیاستی را در قبال مسئله تورم اتخاذ
کنــد به نحوی بــه بخشهای دیگر
اقتصاد لطمه خواهــد زد .پس بهتر
است در این وضعیت اجازه دهیم تورم
و اقتصاد مســیر طبیعی خود را طی
کنند .الندر اضافه کرد که تصمیمهای
اخیر بانک مرکزی از نشانههای بهبود
وضع اقتصاد و حرکت بهسوی بازیابی
اقتصادی اســت اما هنــوز تا نقطه
ایــدهآل فاصله زیاد اســت .تا زمان
رسیدن به آن نقطه اقتصاد کانادا باید
اول خساراتی که دیده را جبران کند.
برای این منظور ممکن اســت دولت
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سیاستهایی غیرمعمولی در زمینه
تورم و ســایر متغیرهــای اقتصادی
اعمال کند .ولی وقتی اقتصاد به حال
عادی بازگشت آنگاه میتوان به روند
طبیعی ادامه داد.
اقتصاددانان ارشــد نشــنال بانک و
اسکوشــیا عقیــدهای دیگــر دارند.
آنان بر ایــن باورند که بانک مرکزی
نمیتواند هــر دو جنبه یعنی پایین
نگاهداشتن نرخ بهره بانکی و تورم را
بدین شــکل کنترل کند و نبایست
تا ســال آینده برای افزایش نرخ بهره

بانکی صبــر کرد .چرا که اشــتیاق
مصرفکنندگان و مطالبات دستمزد
کارگران بهخودیخود باعث افزایش
تــورم خواهند شــد و ایــن افزایش
نرخ بهره بانکی اســت کــه میتواند
تا حدی رشــد تورم را متعادل کند.
هر دوی ایــن اقتصاددانان معتقدند
لحن آقای مــک کلم در مورد جدی
بودن نرخ تورم نسبت به قبل تغییر
کرده و بانک مرکزی با متوقف کردن
سیاســت کاهش کمی نشان داد که
برای افزایش نرخ بهره در سال آینده

پیشنهادترودو
برای اخذ مالیات جهانی تولید کربن
مداد به گزارش سی.بی.سی ،جاستین ترودو طی سخنرانی خود در حاشیه
اجالس  COP26که در گالسکو برگزار شد ،از همه کشورها خواست تا با
نوعی مالیات گذاری جهانی روی تولید کربن موافقت کنند ،اقدامی که به
گفته وی استفاده از سوختهای فسیلی را بهطور چشمگیری کاهش داده
و زمینه رشد را برای کشورهایی مانند کانادا که قب ً
ال مالیاتی برای انتشار
وضع کردهاند ،هموار میکند.
دولت ترودو برای این منظور بهســختی مبارزه کرده تا سیاست مالیات
کربن خود را بر مخالفان سیاسی در کانادا تحمیل کند و اکنون میخواهد
این مبــارزه را به عرصه جهانی ببرد .وی با تأکید بر اینکه یک جنبش
بینالمللی برای ایجاد نوعی استاندارد در مورد وضع مالیات روی آلودگی
بسیار مهم است ،این عمل میتواند ازنظر سیاسی در کشورهایی که در
آن مخالفتهای ریشهای با اقدامات آبوهوایی وجود دارد ،مؤثر باشد.
در این نشست جاستین ترودو خطاب به رهبران جهان اعالم کرد :انجام
این کار همیشــه سخت بوده اســت .ما میدانیم که شهروندان خواهان
اقدامات بیشتر در مورد آبوهوا بوده و همراه نگران این هستند که هزینه
اصلی آن را خودشان بپردازند .قانون مالیات کربن فدرال کانادا که در آن
مالیات بر سوختهایی مانند گاز ،نفت سوخت سبک برای گرمایش خانه،
گاز طبیعی و پروپان اخذ میشــود ،میتواند بهعنوان یک الگوی جهانی
محسوب شده و سایر کشورها از آن الگوبرداری کنند.
در حال حاضر کمتر از  ۲۰درصد از انتشار جهانی آالیندهها ،توسط مالیات
کربن پوشــش داده میشود و ترودو میخواهد این رقم تا پایان این دهه
سه برابر شــود .وی اظهار امیدواری کرد که ایاالتمتحده در این زمینه
از کانادا الگوبرداری کند .این اقدام ،ایده درســتی است که بهزودی مردم
جهان شروع به پذیرش آن خواهند کرد.

آماده است.
بانک مرکــزی انتظــار دارد مردم با
خرج کــردن پساندازهایــی که در
دوران کرونــا اندوختهاند به افزایش
تــورم و بهای کاالهای مصرفی دامن
بزنند ولی درعینحال فکر میکنند
مردم بیش از یکپنجم پساندازشان
را در کوتاهمدت خرج نخواهند کرد.
طبــق تحقیقی که بانک اسکوشــیا
انجام داده اســت مردم در نظر دارند
تا مانند دوران بحرانی کرونا به خرج
کــردن ادامــه دهند .یعنــی حدود
شــصت و ســه درصد افرادی که در
نظرســنجی شــرکت کردهاند مایل
نیستند رفتاری مانند پیش از کرونا
از خود نشان دهند .همچنین حدود
پنجــاه و پنج درصد مردم نگران این
هستند که دیگر نتوانند مانند دوران
کرونــا پسانداز کنند .دراســی مک
دانلد قائممقام ارشد بانک اسکوشیا از
این نظرسنجی اظهار شگفتی کرد و
گفت انتظار نداشته که بخش عمده
پاســخدهندگان در نظرسنجی قصد
داشته باشند از مخارجشان کم کنند.
به گفته وی حدود پنجاه و سه درصد
افــراد تصمیم دارند حتــی از زمان
پیش از بحران کمتر خرج کنند .این
نظرسنجی همچنان نشان داد حدود
چهل و دو درصد افراد در مورد دخل و
خرجشان نگراناند و همچنین هشتاد
و چهار درصد افراد نیز بهاندازه زمانی
که با بحران کرونا آشنا شدند همچنان
دچار نگرانی و اضطراب مالی هستند.
این در حالی است که برخی دیگر مانند
رئیس بانک آر بیســی فکر میکند
مردم به شکل بیســابقهای پولشان
را خــرج کنند و به تورم بیشازپیش
دامن بزنند .آنچه تمام اقتصاددانان در
آن تفاهم دارند این است که بهزودی
نرخ بهره افزایشیافته و افزایش نرخ
تورم نیز کماکان ادامه خواهد داشت.
اخیرا ً در مورد تورم افراد مختلفی اعم

انتظار تورم
آنچــه تیــف مککلــم ،رئیسکل
بانــک مرکزی کانــادا در مورد تورم
نگرانکننده میداند انتظار جامعه از
نرخ تورم است .زمانی که افزایش نرخ
تورم باتوجهبه مشخصهها و متغیرهای
اقتصادی غیرقابلاجتناب باشد مردم
و بهویژه حقوقبگیران بهمرور متوجه
سنگینی قبوض و بهای کاالها خواهند
شد و به دنبال آن طلب دستمزد باالتر
از کارفرمایشان خواهند کرد .در این
مرحله نرخ تورم و افزایش دستمزدها
وارد یک ســیکل بســته خواهد شد
که یکی موجب بروز دیگری اســت.
درعینحال کــه بانک مرکزی نگران
این پدیده است اما سعی در کوچک
نشــاندادن اثر آن دارد .آنچه مسلم
است این است که با نزدیک شدن نرخ
تورم به پنج درصد افزایش دستمزدها
در برخــی از بخشهــای اقتصادی
اجتنابناپذیر است و همین موضوع
احتمال افزایش نرخ بهره حتی تا ماه
ژانویه سال آینده را تقویت میکند.
درخواست برای افزایش حقوق امری
مشروع و بدیهی است .کریستیا فریلند
وزیر اقتصاد کانادا نیز در جلسهای که
در روز چهارشنبه گذشــته در اتاق
بازرگانی داشــت در پاسخ به همین
ســؤال گفت که مــردم انتظاری که
از دولتها و کارفرماهایشــان دارند
ایجاد و تضمین استاندارد زندگی در
ســطحی قابلقبول است .همانطور
که بهای همه اقالم حدود پنج درصد
افزایشیافته است این انصاف نیست
اگــر از حقوقبگیران انتظار داشــته
باشیم درخواســت افزایش دستمزد
نکنند درحالیکه بقیه اقشار جامعه
وضع بهتری دارند.
آرمین آریانپور (نشریه هفته)

604-980-7474
Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

ﺗﻠﻔﻦ604-980-7474 :

Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489
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احتمال افزایش بیسابقه
 قیمت لبنیات در کانادا

کمیســیون لبنیات کانــادا ()CDC
افزایش قابل توجهی در قیمت شیر از
اوایل سال آینده پیشنهاد کرده است
که انتظار میرود هزینه شــیر مورد
استفاده برای تولید محصوالت لبنی
در خردهفروشیها و رستورانها را این
امر افزایش دهد.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«سیتیوی» ،بر اساس گزارشی که
این کمیسیون روز جمعه در تارنمای
خود منتشر کرد ،میانگین بهای شیر
میتواند به طور متوســط  ۸.۴درصد
افزایش یابد.
کره یکی دیگر از محصوالتی اســت
که قیمتش افزایش مییابد .افزایش
قیمت پیشنهادی کمیسیون لبنیات
کانادا برای کره  ۱۲.۴درصد اســت.
این کمیسیون میگوید برای تضمین
عرضه کافــی و جلوگیری از کمبود،
کره را ذخیره میکند.
قیمتهای جدیــد تنها پس از تایید
توسط مقامات استانی رسمی خواهند
شــد ،تصمیمی که احتماال در اوایل
دسامبر  ۲۰۲۱اتخاذ خواهد شد.
گفتنی اســت که این توصیهها پس
از بررسی کمیســیون لبنیات کانادا
در مورد قیمتها و هزینههای شــیر
از مبداء مزرعه در سیســتم مدیریت
عرضه و همچنین مشاوره ارائه شدهاند.
پیر لمپرون ،رئیس کشــاورزان لبنی
کانــادا ،در بیانیــهای گفــت« :این
افزایش تا حــدی افزایش قابل توجه
هزینههای تولیدی که کشــاورزان از
آغاز همهگیــری کووید  ۱۹متحمل
شــدهاند را جبران میکند .به عنوان
مثال ،قیمت خــوراک دام ،همراه با
هزینههای ســوخت ،ماشــینآالت،
کود ،بذر برای محصوالت کشاورزی و
غیره به طور چشمگیری افزایش یافته
است».
هنوز مشــخص نیست که این دقیقا
چقدر بر قیمــت برای مصرفکننده
تأثیر میگذارد ،اما یک کارشــناس
انتظار دارد که شــاهد افزایش قابل
توجهی باشیم.
ســیلوین شــارلبوا ،مدیر آزمایشگاه
تجزیه و تحلیل کشــاورزی-غذایی
دانشگاه دالهوســی ،روز شنبه گفت:
«اگرچه کمیسیون لبنیات کانادا مرتباً
افزایش قیمتهــا را توصیه میکند،
 ۸.۴درصد رکورد بیسابقه و تاریخی
است».
او گفت که فکر میکند کمیســیون
لبنیات کانادا در تاریخ  ۵۴ساله خود
چنین افزایشی زیادی را توصیه نکرده
باشد.
شارلبوا همچنین گفت که با افزایش
قیمت بــه دلیل مشــکالت زنجیره
تامین ناشــی از همهگیــری کووید
 ۱۹موافق اســت ،اما با نحــوه ارائه
توصیههای کمیسیون لبنیات کانادا
موافق نیست.

او دربــاره هزینههــای اضافی تولید
در نتیجــه همهگیری گفــت« :این
کشــاورزان نیستند که پول پرداخت
میکنند .در واقع این مالیاتدهندگان
و مصرفکنندگان کانادایی هستند».
بر اساس گزارش کمیسیون لبنیات
کانادا ،در پنج ســال گذشته ،قیمت
لبنیات  ۷.۴درصد نســبت به ۱۱.۸
درصد بــرای گوشــت ۲۰.۶ ،درصد
بــرای تخم مــرغ و  ۷.۷درصد برای
ماهی افزایش یافته است .کارشناسان
میگویند مشکالت زنجیره تامین و
آب و هوای نامناســب علت افزایش
قیمت مواد غذایی است.

احتمال افزایش قیمت مسکن با طرح دولت
برای شفافیت قیمتگذاری
فردا -به گزارش فایننشال پست حزب
لیبرال در انتخابات فدرال امسال وعده
دارد جلوی قیمتگذاریهای گزاف
در بازار مسکن را میگیرد .این حزب
در برنامه خود اعــام کرد این اقدام
در راستای مهار روند افسارگسیخته
قیمــت مســکن در کانــادا صورت
میگیرد .اما آیا به راستی ،پیادهسازی
این سیاست میتواند سودمند باشد.
نتایــج یک گــزارش جدید نشــان
میدهــد این سیاســت دولت حتی
میتواند نتیجهای معکوس به همراه
آورد.
در مطالعهای که توســط موسســه
اســمارت پراســپریتی و با حمایت
انجمن امالک کانادا ( )CREAصورت
گرفت مشخص شد ایجاد محدودیت
در شــیوه کنونی پیشــنهاد قیمت
برای خرید امالک ســبب باالتر روند
قیمتها میشود.
در بــازار امالک ،اصطالحــی به نام
«پیشــنهاددهی کورکورانه قیمت»
( )blind biddingداریــم .این پدیده
وقتــی روی میدهد کــه خریداران
خانه بدون آگاهــی از میزان قیمت
پیشنهادی سایر خریداران ،یک قیمت
را به فروشنده ارائه میکنند .منتقدان
بر این باورند که عدم شافایت موجب

بر اساس پیشبینی تحلیلگران،
قیمت بنزین در کانادا
به  ۲دالر خواهد رسید!

به گفته دن مک تیگ ،رئیس سازمان انرژی مقرون به صرفه کانادا ،به نظر
میرسد قیمت بنزین در مسیر نزدیک شدن به دو دالر در هر لیتر در برخی
از مناطق کانادا در  ۱۳ماه آینده است.
به گزارش هفته و به نقل از «سیتیوی» ،مک تیگ میگوید که ترکیبی
از افزایش قیمت نفت ،وضعیت دالر کانادا ،مالیاتهای استانی و استاندارد
سوخت پاک ( )CFSدولت فدرال که از اول دسامبر  ۲۰۲۲اجرایی میشود،
میتواند منجر به افزایش بهای بنزین شود.
او به بیانیه بلک راک ،بزرگترین شــرکت مدیریت دارایی جهان ،اشــاره
میکند که این هفته در کنفرانسی در عربستان سعودی اعالم داشت که
“احتمال زیادی” وجود دارد که نفت به  ۱۰۰دالر در هر بشکه برسد .قیمت
نفت در حال حاضر حدود  ۸۴دالر در هر بشکه است.
مک تیگ افزود« :من فکر میکنم  ۱۰۰دالر در هر بشکه غیر قابل تصور
نیست و به احتمال زیاد سال  ۲۰۲۲این شدنی خواهد بود .بنابراین این به
میانگین قیمت [بنزین] در کانادا ،که حدود  ۱.۴۷دالر است ،احتماالً ۱۸
سنت در لیتر میافزاید».
او ادامه داد« :بنابراین اکنون شــما در محدوده  ۱.۶۵دالر هســتید۲.۲۱ .
سنت هم مالیات کربن فدرال به این رقم بیفزایید .حاال اگر مسائلی دیگر
که برشمردم همچون بهای سوخت پاک ( )CFSو … را هم به اینها اضافه
کنید به همان حدود دو دالر میرسید».
به گفته مک تیگ ،بریتیش کلمبیا و نیوفاندلنــد و البرادور که باالترین
قیمتهای بنزین را در کانادا دارند ،شاهد بهایی خیرهکننده خواهند بود.
گفتنی است ،سیافاس برنامهای است که برای وادار کردن تامینکنندگان
ســوختهای مایع مانند بنزین و گازوئیل طراحی شده است تا به تدریج
میزان کربن موجــود در محصول خود را در تالش برای کاهش انتشــار
گازهای گلخانهای کاهش دهند .اگرچه مک تیگ مطمئن اســت که این
مسیری اســت که قیمت بنزین در کانادا خواهد رفت ،اما وی در را برای
شرایط پیشبینی نشده نیز باز گذاشت .او گفت« :ممکن است شاهد موج
پنجم کووید  ۱۹باشــیم .ممکن است شــاهد یک رکود اقتصادی عظیم
باشــیم .در این صورت اقتصاد جهانی به بنبســت میرسد و قیمت نفت
کاهش مییابد».

میشود قیمتهای ارائهشده ،باالتر از
ارزش واقعی ملک باشد .در واقع ،در
مواقعی که بازار به نفع فروشــندگان
است ،خریداران سعی میکنند با ارائه
قیمتی باالتر ،ملک مورد نظرشان را
بخرند.
در ایــن مطالعــه ،بازار مســکن در
استرالیا ،ســوئد ،نیوزیلند ،سنگاپور
و ایاالت متحده مورد بررســیس قرار
گفت و مشــخص شــد وقتی بازار
امالک حسابی داغ است ،شفافیت در
قیمتگذاری میتواند به باالتر رفتن
قیمتهابیانجامد.
ســوئد مثال خوبی در ایــن زمینه
است .در این کشور« ،پیشنهاددهی
کورکورانــه قیمت» مجاز نیســت و
هر مشــتری باید از سایر قیمتهای
پیشنهادشده از سوی سایر مشتریان
آگاه باشــند .با این وجود ،طی دوره
همهگیری ،رشد قیمت مسکن در این
کشور ،بیشتر از میانگین کانادا بود! در
حالی که قیمت مسکن طی این دوره
در کانادا  ۱۶درصد رشد داشت ،این
میزان در سوئد  ۱۷/۲درصد بود.
در استرالیا و نیوزیلند ،مردم از طریق

حراج عمومی اقدام بــه خرید خانه
میکنند .با وجود شفافیتی که دوی
این کشورها در زمینه فروش امالک
دارند ،میانگین رشــد قیمت در آنها
از کانادا بیشتر بود .استرالیا طی این
دوره با رشــد  ۱۶درصــدی قیمت
امالک روبرو بــود و در نیوزیلند این
میزان به  ۹/۲۵درصد رسید .بررسی
فروش زمین از طریق مزایده عمومی
در ایاالت متحده و استرالیا نیز نتیجه
مشابهی به همراه داشت.
اما چرا؟ دکتر مایک موتاف بر این باور
است که برگزاری حراجی شاید برای
بسیاری از مردم به این معنا باشد که
یک خانه یا زمین مشخص از ارزش
بســیار باالیی برخوردار است .همین
برداشــت موجب ایجاد جوی روانی
برای ارائه پیشــنهادات قیمتی باالتر
بیانجامد.
او میگوید این روش شــفاف موجب
میشــود قیمت خانه باالتر رود ،زیرا
هر کدام از پیشنهاد دهندگان ممکن
اســت برای به دســت آوردن ملک
مورد نظر ،اندکی به پیشــنهاد قبلی
خود بیفزایند کــه این رویه میتواند

به افزایش شدید قیمت نهایی ملک
بیانجامد.
در پایان این گــزارش آمده که همه
شواهد موجود از افزایش بیشتر قیمت
با الگوی پیشنهادات شفاف حکایت
دارد.
انجمــن امالک کانــادا نیز میگوید
یافتههای این پژوهش با مشــاهدات
عینی مشــاوران امالک در کشــور
همخوانــی دارد .مدیــر این انجمن
میگوید« :سالهاست مشاوران امالک
در سراسر کانادا میگویند دلیل اصلی
افزایش قیمت خانه در کشور ،نه نحوه
پیشنهاددهی ،بلکه بیشتر بودن تقاضا
نسبت به گزینههای موجود است».
در این گزارش تحقیقی به موضوع عدم
تناسب عرضه و تقاضا به عنوان عامل
نهایی افزایش قیمت مسکن در کانادا
اشاره شده اســت .اگر دولتها قصد
دارند قیمت مسکن را پائین بیاورند،
بهتر اســت به دنبال سیاستگذاری
برای ساخت مسکن بیشتر باشند .این
کار نه تنها به بهتر شدن بازار مسکن
میانجامــد ،بلکه حتــی به کاهش
بیکاری نیز کمک میکند.

با افزایش هزینه های زندگی تعداد مراجعه کنندگان
به بانکهای غذا در کانادا  ۲۰درصد بیشتر شد
ایرونیا -یک گزارش جدید میگوید
به دلیــل افزایش هزینه های زندگی
و اختالالت اقتصادی مداومی که در
ماه های آینده مشــتریان جدید بی
شماری را تهدید می کند ،بانکهای
مواد غذایی در کانادا شــاهد افزایش
چشــمگیر بازدیدکنندگان در طول
پاندمی کووید 19بودهاند.
این یافته ها در گزارش تازه منتشــر
شده  2021 HungerCountاز بانک
مــواد غذایی کانادا آمــده که تقریبا
تمامــی  4750بانک مــواد غذایی و
سازمان های اجتماعی کانادا را مورد
بررسی قرار داده است .این اولین نگاه
جامع به کاربرد بانک مواد غذایی در
سراسر کشور قبل از پاندمی کووید19
است.
دیوید آرمور ،مدیرعامل بانک غذایی
کانادا گفت« :ما شــاهد قیمت های
باالی مواد غذایی و قیمت های باالی
مسکن هستیم ،شاهد عقب نشینی
پیش بینی شــده دولت و ادامه نرخ
باالی بیکاری در طول پاندمی کووید
هستیم».
«با همه این عوامل ،ما شاهد افزایش
واقعــا باالیــی در تقاضا هســتیم و
بانک هــای مواد غذایی برای افزایش

قابل توجه در مــاه های آینده آماده
میشوند».
ایــن گزارش نشــان مــی دهد که
این پاندمی چگونه گرســنگی را در
کانادا تشدید کرده و مدافعان اکنون
خواســتار بازنگری اساسی در شبکه
امنیت اجتماعی کشور برای کاهش
فقر و ناامنی غذایی هستند.
این گزارش می گوید کانادایی ها در

مارس  1.3 ،2021میلیون بازدید از
بانک های مواد غذایی داشته اند که
 20.3درصد نسبت به مارس 2019
افزایش یافته اســت و شــدیدترین
افزایش از زمان رکود اقتصادی سال
 2008محســوب می شــود( .بانک
مــواد غذایی کانادا مــی گوید که به
طور مداوم از ماه مارس بعنوان معیار
مقایسه استفاده می کند ،زیرا یک ماه
“غیر استثنایی ،بدون الگوهای قابل
پیش بینی مصرف زیاد یا کم است)”.
بانــک های مواد غذایی بــه ویژه در
شــهرهای بزرگی مانند تورنتو تحت
فشــار قرار گرفتند؛ بــا بیش از یک
چهارم استفاده از آنها به میزان بیش
از دو برابر در مقایســه با ســال های
گذشته.
این گزارش میگوید اکثر کسانی که از
آن بازدید کردهاند این کار را در نتیجه
بیکاری مرتبط با پاندمی انجام دادهاند،
همراه با افــرادی از جوامع نژادی که
بخش بزرگی را تشکیل میدهند.
در عیــن حــال گزارش نشــان داد
بانکهای مواد غذایی در مراکز شهری
کوچکتر احتماال افراد دارای معلولیت
و مسن بیشتری را در جستجوی غذا
می بینند.
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Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

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

a better way
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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 November
5, 2021and Apple CarPlay™
8 Issue 1553
• 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
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$

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
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shownrate
♦
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♦ 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment
manual models with
an Hybrid
annual
finance
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$895 down
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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.
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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
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از  ۳۰نوامبر فرودگاههای بیشتری
در کانادا پذیرای پروازهای
مسافران بینالمللی خواهند بود
ترابــری کانــادا میگویــد کــه
محدودیتهای ســفر در این کشور
را کاهــش میدهد و به فرودگاههای
بیشتری اجازه میدهد تا در پایان ماه
نوامبر پروازهای بینالمللی را بپذیرند.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«سیبیسی» ،عمر الغبرا ،وزیر ترابری
کانادا ،گفت که هشت فرودگاه دیگر از
 ۳۰نوامبر میزبان مسافران بینالمللی
خواهند بود و شمار کل فرودگاههای
کانادا برای مســافران جهانی به ۱۸
خواهد رســید .وی گفت« :باز کردن
ایــن فرودگاهها به روی ســفرهای
بینالمللــی گام به جلــو دیگری در
بازســازی و بازگشایی سیستم سفر
ما اســت .این اقدام تضمین میکند
که مســافران میتوانند در زمستان
امســال به فرودگاههــای منطقهای
بیشتری برای ســفرهای بینالمللی
خود دسترسی داشته باشند».
وزیــر توضیح داد که تــا  ۳۰نوامبر
قوانین فدرال که میگوید برای سفر
با هواپیما به گواهی واکسیناسیون نیاز
است به طور کامل اجرا میشود.
فرودگاههایی که تــا پایان ماه فعال
خواهند شد عبارتاند از:
سنت جان
جان سی .مونرو همیلتون
واترلو
رجینا
جان جی دیفنبیکر ساسکاتون
کلونا
ابوتسفورد
ویکتوریا
این  ۱۰فــرودگاه نیز در حال حاضر
پذیرای سفرهای بینالمللیاند:
استانفیلدهالیفاکس
ژان لساژ شهر کبک
ترودو مونترال
مکدونالد-کارتیهاتاوا
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درجنگ
فرار از
برای
اتباع
مقایسه با دیگر نقاط کانادا
انتاریو
آمریکادر
دستمزد
افزایش مجدد حداقل

پیرسون تورنتو
بیلی بیشاپ تورنتو
جیمز/آرمســترانگ ریچاردســون
وینیپگ
ادمونتون
کلگری
ونکوور
الزامات اجباری واکسن برای سفر

از ساعت سه صبح روز  ۳۰اکتبر ،همه
مسافران  ۱۲ســاله و باالتر در کانادا
باید قبل از سوار شــدن به هواپیما،
ی در کشور به طور کامل
قطار یا کشت 
واکسینه شده باشند.
حتی آن دسته از مســافرانی که به
طور کامل واکسینه شدهاند ،باید پس
از بازگشت به کانادا ،مدرکی مبنی بر
منفی بودن آزمایش کووید  ۱۹نشان
دهند.
کاناداییهایی که به خارج از کشــور
سفر میکنند باید از قوانین هواپیمایی
و کشوری که وارد آن میشوند پیروی
کنند که این ممکن اســت شــامل
آزمایش باشد.
از  ۳۰نوامبر ،کسانی که به طور کامل
واکسینه نشدهاند ،به جز معافیتهای
محدود ،واجد شــرایط سفر نخواهند
بود.
الغبرا هفته گذشته گفت« :اجازه دهید
خیلی واضح بگویم :اگر تا پایان نوامبر
به طور کامل واکسینه نشده باشید،
اجازه سوار شدن به هواپیما یا قطار در
کانادا را نخواهید داشت».
شورای فرودگاههای کانادا از این خبر
استقبال کرد و بر اهمیت فرودگاههای
منطقهای برای صنعت سفر بینالمللی
و لزوم بازگشایی تعداد بیشتری از آنها
به روی مســافران بینالمللی تاکید
کرد.

ایرانیان کانادا -دولت انتاریو روز سه
شنبه  2نوامبر اعالم کرد که حداقل
دســتمزد اســتانی را به  15دالر در
ساعت افزایش خواهد داد.
حداقل دستمزد ،کمترین میزان پولی
است که کارفرما باید برای هر ساعت
کار به کارگر پرداخت کند.
نخســت وزیر داگ فورد ،این بیانیۀ
رسمی را به همراه مونت مکناوتون
وزیر کار و پیتر بتلنفالوی وزیر اقتصاد
ســه شــنبه صبح در میلتون اظهار
داشت.
از اول اکتبر حداقل دستمزد در انتاریو
بــه  14.35دالر در ســاعت افزایش
یافــت .به گفتۀ دولت ایــن افزایش
به  15دالر در ســاعت از اول ژانویه
اجرایی خواهد شد.
فورد روز ســه شــنبه گفت« :برای
بســیاری از انتاریوییها ،دستمزدها
همســو با هزینههای زندگی افزایش
نیافته است ،و تأمین هزینهها را برای
مردم سختتر از همیشه کرده است».
در اینجا حداقل دســتمزد انتاریو را
با سایر اســتانها و قلمروهای کانادا
مقایسه خواهیم کرد:
بریتیش کلمبیا :از اول ژوئن ،حداقل
دستمزد در بریتیش کلمبیا به 15.20
دالر افزایش .بریتیش کلمبیا باالترین
حداقل دستمزد را در بین استانهای
کانادا دارد.
آلبرتا :آلبرتا حداقل دســتمزد 15
دالری در ساعت را در  1اکتبر 2018
اجرایی کرد .این دستمزد برای همه
کارگران به استثنای دانشآموزان زیر
 18سال اعمال میشود.
ساســکاچوان :از اول اکتبر ،حداقل
دستمزد ساسکاچوان به  11.81دالر
در ساعت افزایش یافت .به گفته دولت
ساسکاچوان ،کارگرانی مانند کارگران

و بازدا شت به کانادا پناهنده میشوند

هفته  -تعداد فزایندهای از
شهروندان آمریکایی برای فرار
از بازداشت یا جنگیدن به کانادا
پناهندهمیشوند.
به گزارش هفته به نقل از پایگاه
اینترنتی یو.اس.ای تودی ،تعداد
کم اما رو به رشدی از مردم
آمریکا به دنبال پناهندگی در
کانادا هستند .به گزارش آژانس
خدمات مرزی کانادا ،تعداد
شهروندان آمریکایی که به دنبال
پناهندگی در کانادا هستند ،در
سالهای  2۰1۵و  2۰1۶بیش از
دو برابر شده و از  ۸۰تن به 1۸7
تن رسیده است؛ البته درخواست
است.و برخی از
شدهکودک
پرســتاران
مزرعه،آنها رد
بیشتر
ممکن
منزل
در
مراقبــت
کارگــران آنها به خاطر فرار از
برخی از
است کمتر از حداقل دستمزد دریافت
رفتن به زندان و برخی دیگر به
کنند.
خاطر سرپیچی از جنگیدن برای
کانادا
اقامت در
خواستار
در
مانیتوبا
دستمزد
آمریکا ،حداقل
مانیتوبا:
پسدالراز درروی کار
حال و
هستند.
ســاعت
11.95
حاضر
حال
طور
به
دستمزد
حداقل
این
اســت.
آمدن دولت جدید آمریکا،
نظر
کارکنان صرف
وکالیبرای همه
یکسان
برآورد
مهاجرت
اعمال
آنها
کار
ساعات
تعداد
یا
سناند که شهروندان آمریکایی
ازکرده
میشود.
بیشتری از ترس دولت دونالد
شمالی
مرزهای
سوی
ترامپ به
ماه
کبک در 1
دستمزد
حداقل
کبک:
ساعتخواهان
کرد و
افزایش
خواهنددالر در
فراربه 13.50
می
بود.دریافت
خواهندانعام
کارگرانی که
برای
یافت.
اقامت در کانادا
10.80
دســتمزد
اساس حداقل
مبریکنند،
مهاجرت
گزارش اداره
است.
ساعت
ودالر در
پناهندگی مرزی کانادا ،اگرچه
درهای کانادا بر روی مهاجران
نیوفاندلند و البرادور :در اول اکتبر،
 2۰1۵وتاکنون
دستمزدسال
بوده و از
باز
البرادور
نیوفاندلند
حداقل
شهروند
 0.25ازدالرچهل
بهبــابیش
دالر
هزار12.75
افزایش به
حداقل
شــود
ی
م
بینی
ش
پی
رسید.
سوری اقامت داده است ،اما
سال
استان در اوایل
دستمزد در این
درخواست
پذیرش
درصد
یابد.
افزایش
دوباره
2022
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
مرزهای کانادا مي روند بیشتر
شده است.
پال کالفورد یکی از پزشکان
مرکز سالمت مهاجران و
دســتمزد
نیوبرانزویــک:
حداقل ماه فوریه
کانادا در
پناهندگان
نیوبرانزویــک از  1آوریل به 11.75
گفت :هر شخصی که به هر
دالر در ساعت افزایش یافت .این امر
سوی مرزهای
آمریکا به
دلیلی
کارمندان،
خاصی از
موردازدســته
در
آمریکا
میگوید:
میکند،
فرار
ما جمله کارهای ساختمانی دولتی،
از
زندگی
محلو امنی
ودیگر
در
برایبرنامــه
کارکنــان
مشــاوران
های تابستانی شبانه روزی صدق
نیسپ
کم
ت.
نمیکند.

بعد از امضای فرمان مهاجرتی

نوا اسکوشــیا :حداقل دستمزد نوا
رییس جمهور آمریکا در ماه
اسکوشــیا هر ســاله در اول آوریل
میالدی مبنی
سالی 2۰17
ژانویه
حداقل
شــود .امســال
تنظیــم م
مسلمانبه هفت
ورود
بر منع
12.95
اتباعاســتان
در این
دســتمزد
دنبال
به
یافت.
افزایش
ساعت
در
دالر
کشور ،جاستین ترودو نخست
حزب
گفت:سه شنبه،
انتاریو در روز
کاناداییها
اعالمیۀکانادا
وزیر
قانونی
اسکوشیا
نوا
نوین
دموکراتیک
بدون توجه به ایمان تان ،به شما
را برای افزایش حداقل دستمزد خود
خوشآمدمیگویند.
به  15دالر در ساعت ارائه کرد.

وکالی کانادایی بر این عقیده
حداقل آمریکا
ترامپ در
هستند که
دستمزد
پرنستاادوارد:
جزیرۀ
آوریل
1
از
ادوارد
پرنــس
جزیرۀ
بردر سر کار است ،دولت کانادا
همه
آمریکایی برای
است .این حداقل
با 13دالر
بیشتری
پناهندگان
بود.اعمال میشود.
خواهداستان
کارمندان در
روبرو

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

به فکر دریافت

ایرونیا -با افزایش سرسام آور بهای
مسکن در انتاریو و به ویژه در تورنتو
 ،گزینه هایی از جمله دریافت
مالیات از خریداران خارجی مسکن
مطرح شده و وزیر دارایی دولت
استانی اجرای آن را راهکاری برای
آرام کردن بازار مسکن می داند.
بهای مسکن به طور متوسط 27.7
درصد در تورنتو بزرگ افزایش
یافته و متوسط قیمت detached
 homeبه  1.۵میلیون دالر رسیده
است  .چارلز سوسا وزیر دارایی
انتاریو سال قبل با شجاعت اعالم
کرده بود این استان راهی را که
بریتیش کلمبیا رفته انتخاب نخواهد
حداقل
ســال ،یوکان
در این
یوکان :در
همچون آنها
نظر ندارد
کرد و
دالر
15.20
بــه
را
خود
دســتمزد
برای خریداران خارجی مسکن
در ســاعت افزایــش داد .این قلمرو
مالیات اضافه ای در نظر بگیرد.
همچنین یک برنامه دستمزد منصفانه
انتاریو
در عوض دولت لیبرال
برای توصیه دستمزدهای خاص برای
خریداران
مسکن برای
مالیات انتقال
کرده است.
خاص تنظیم
صنایع
خانه اولی را کاهش داد.
قیمت ها،
شــمالرویه
قلمروهای رفتن بی
حال با باال
غربی:
حداقل
غربیفکر
شمالو به
قلمروهای داده
دستمزدتغییر عقیده
سوسا
نیز
افتاده
چاره
است.ســاعت تعیین شده
دالر در
15.20
یوکان
و
کلمبیا
بریتیش
با
که
است
او در گفتگو با خبرنگاران درمورد
مورد
بازارمیکند.
کشــورتازهبرابری
در
مسکن درتورنتو
وضعیت
افزایشبار
سال یک
دو
هر
دســتمزد
حداقل
گفت  «:من بخوبی از روند
نظر
تجدید
سالغربی
شمال
قلمروهای
در
اخیر باخبرم.
یک
قیمتها در
میشود.
سال قبل فکر می کردم باید به
یک
بازار اجازه داد تا مسیر خود را پیدا
نونــاووت :نونــاووت دارای باالترین
استعده
شدن
در کم
نگران
ولی حاال
کند
که
کشور
دســتمزد
حداقل
مالیدرورود به
حــال که
ای هستم
ســاعت
تواناییدالر
حاضر 16
در
که
را
کجا
هر
دارند.
را
این
بازارشده اســت .این حداقل هیچ
تعیین
ســنیعده
محدودیتکنی،
نگاه می
درحالدر
ای ساالنه
ندارد و
پیشنهادی
ارائه
جنگآنو جدل
شود.
تجدیدبرنظر
مورد
سرمی
باالتر برای خرید هستند و من نسبت

AQUA UNITED

Biggest Selection,
Unbeatable Prices.

PLUMBING LTD

خدمات ﻟوﻟه کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی

ON SALE
THIS MONTH

سرویس اﺿﻄراری  ۲4ساعته

See website for
!more deals

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 December 3, 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
مالیات
یکی
با این
کلیدی
باال ر

ایرونی
بریتیش
حداق
 ۵۶ه
شد.
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کار ب
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حداق
انتخاب
تسلیم
به گف
۵۰۰
در بر
و اگر
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ن آمدن سطح اعتقاد مردم کانادا
پایی 
به مذهب

چه تعدادی از کاناداییها «ذهنیت تئوری توطئه» دارند
ایرانیان کانادا -ستاد انتخاباتی کانادا
 Elections Canadaمشــتاق بود
بداند چه تعــداد از مــردم کانادا به
تئوریهای توطئه در آخرین انتخابات
فدرال کانادا اعتقاد داشتهاند.
هنوز دو ســال از حکومــت اقلیتی
لیبرال مانده بود که در ماه آگســت
ترودو کشــور را در میانۀ موج چهارم
کووید  19وارد یک انتخابات کرد.
معترضــان کــه مخالف مقــررات
بهداشــت عمومی مانند پوشــیدن
ماســک و اجباری شــدن واکســن
بودند ،تظاهراتهایی را ترتیب دادند.
بعضیها هنگام ســفرهای کشوری
ترودو او را دنبال میکردند ،و با ناسزا
او را مــورد خطاب قرار میدادند و در
موردی حتی به طرفش ســنگ ریزه
پرت کردند.
ماههــا قبــل از شــروع رأیگیری،
این آژانس فدرال مســئول برگزاری
انتخابات ،اولین نظرسنجی مستقل
خــود را در مــورد میــزان اعتماد
کاناداییها به فرآیند انتخابات انجام
داد .این نظرســنجی شــامل یافتن
درصــد کاناداییهایی میشــد که
«ذهنیت توطئه» دارند.
ناتاشا گوتیه ،سخنگوی ستاد انتخاباتی

ایرانیان کانادا -یک گزارش جدید از کانادا دریافت که  72درصد از زنان در
سازمان آمار کانادا نشان میدهد که مقایسه با  64درصد از مردان ،به یک
کاناداییها روز به روز از مذهب فاصلۀ مذهب وابسته هستند .زنان همچنین
احتمال بیشتری داشتند که حداقل
بیشتریمیگیرند.
دادههای منتشر شده توسط سازمان یــک بار در هفته دعا بخوانند و یا در
آمار کانادا در روز پنجشنبه  29اکتبر ،یک فعالیت مذهبی شخصی شرکت
نســان داد که در ســال  2019تنها کنند ( 18درصد در مقایســه با 14
 65درصد از کاناداییها وابســتگیها درصد برای مردان).
در این گــزارش همچنیــن درباره
مذهبی داشتهاند.
از آغاز ثبت دادهها از ســال  1985به تفاوتهای گروههای ســنی صحبت
این سو ،این برای اولین باری است که شده است .وابستگی مذهبی در بین
کمتر از  70درصد کاناداییها گزارش کاناداییهایی که بین سالهای 1940
دادهانــد که وابســتگیهای مذهبی تا  1959متولد شدهاند با  85درصد
دارند .بین سالهای  2000تا  ،2017باالترین میزان بوده است ،در مقایسه
درصد کاناداییهای دارای وابستگی با  32درصد برای متولدین سالهای
مذهبی  77تا  82درصد بوده است و  1980تا .1999
این رقم در سال  2018به  75درصد در جوانترین گروه سنی 62 ،درصد
از کسانی که در خارج از کانادا به دنیا
رسید.
تنهــا  23درصــد از کاناداییها در آمدهاند ،وابستگی مذهبی دارند ،در
ســال  2019گــزارش کردند که در حالی که این رقم در افراد متولد کانادا
مداد -به گزارش  ،Healthingنتایج
فعالیتهای مذهبــی گروهی مانند 39 ،درصد است .تفاوت بین متولدین
یک مطالعه جدید نشان میدهد که
مانند کلیســا ،حداقل یک بار در ماه کانادا و خــارج از کانادا در گروههای
افزایش قابلتوجه لیست انتظار برای
شرکت میکنند .بین سالهای  2000سنی باالتر کمتر بود.
پیوند کبد با افزایش فروش الکل در
تا  2009این تعــداد  30درصد بوده ســازمان آمــار کانــادا میگوید که
طول همهگیری کوویــد ۱۹مرتبط
وابســتگی مذهبی لزومــاً با اهمیت
است.
است .کارشناســان هشدار میدهند
سازمان آمار کانادا همچنین دریافته دادن به مذهب مرتبط نیســت .بین
که کانادا نیز ممکن است در ماههای
اســت که مذهب بــرای کاناداییها سالهای  2017و  18 ،2019درصد
آینده شــاهد افزایــش بیماریهای
از اهمیت کمتری پیدا کرده اســت .از کاناداییهــا وابســتگی مذهبی را
کبدی باشد.
درصد افرادی کــه گفتهاند ،باورهای گزارش کردند و همچنین نشان دادند
بر اساس نتایج پژوهشی منتشرشده
معنوی مهم و یا بسیار مهم است در که به ندرت یا هرگز در فعالیتهای
در مجله انجمن پزشکی آمریکا ،نرخ
سال  54 ،2019درصد بوده است .در مذهبی گروهی شــرکت نمیکردند
ثبتنام در لیســت انتظار پیوند کبد
میانۀ دهۀ  2000این رقم حدود  70و اعتقادات مذهبیشــان برای نحوه
ایاالتمتحده از مارس  ۲۰۲۰تا ژانویه
زندگیشان اهمیت چندانی نداشت.
درصد بوده است.
 ۲۰۲۱در مقایسه با پیش از همهگیری
فعالیتهای مذهبی مانند دعا کردن اعداد نیز در مناطق مختلف بســیار
بهطور قابلتوجهــی باالتر بوده و در
و مراقبه هــم در حال کاهش یافتن متفاوت است .به عنوان مثال ،کبکیها
همین مدت فروش مشروبات الکلی
اســت .تنها  30درصد از کاناداییها درصد باالیی از وابستگی مذهبی ،اما
نیز افزایش قابلتوجهی داشته است.
گفتهاند کــه حداقل هفتهای یک بار درصد پایینی از فعالیتهای مذهبی
درحالیکــه محققان هنــوز تأیید
چنین اعمالــی را انجام میدهند .در داشتند.
نکردهاند که آیا روند مشابهی در کانادا
Barristers
and Solicitors
سال  46 ،2006درصد از کاناداییها
ســازمان آمار کانادا مینویسد« :این
رخداده یا خیر ،انجمــن کبد کانادا،
Tel:
604-526-1805
604-526-8056
انجامFax:کام| ً
ال ممکن اســت کــه تفاوتهای
فعالیتهای مذهبی شخصی را
www.kinmanmulholland.com
هشــدار میدهد که کانادا نیز ممکن
منطقهای در آینــده ،بهویژه با توجه
میدادند.
دفتر حقوقی «کی ام» ــ مشاوره اولیه رایگان
است با افزایش مشابهی از بیماریهای
همچنین مشــخص شد که مذهبی به سطوح مختلف مهاجرت و ترکیب
کبدی روبهرو باشد.
بــودن در بیــن زنان در مقایســه با مهاجران در مناطق مختلف کانادا به
Trial
Lawyers:
فرشاد حسینخانی (مشاور و مترجم)
موسســه اطالعات بهداشتی
گزارش
مردان قوی تر اســت .ســازمان آمار رشد خود ادامه دهند».
•
Ian
H.
Kinman
)Farshad H. Khani (Manager
کانادا نشــان میدهد که در ســال

کانادا در بیانیهای گفت« :سواالت در
مورد توطئهها به درک بهتر آنچه که
میتواند باعث بیاعتمادی نسبت به
مدیریت انتخابات شود ،کمک کند.
پاندمی کووید  19تغییرات اجتماعی
و اقتصادی فراوانی ایجاد کرد ،از جمله
مدیریتانتخابات».

افزایش مصرف مشروبات الکلی و
بیماریهای کبدی در طول همهگیری

Kinman Mulholland

Kinman M

Cell: 604-727-4555

E-mail:farshadx@hotmail.com

Barris

Tel: 604-5
www

ولیه رایگان

م)

F

Neil A. Mulholland
David Milburn
Marco Von Antal
Claire Hong

•
•
•
•

ساعات کار ۹ :صبح تا  ۹شب
kinman Mulholland

ICBC and
مراجعــه بــه
 تصادفــات ( :)ICBCبعــد از هــر تصــادف و قبــل ازBarristers
Solicitors

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
حیثیت و خسارت
Hongاعاده
-

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

Cell: 604-727-4555

ICBCکار بدون دلیل کافی
اخراجی از
مراجعــه-بــه

دف و قبــل از Farshadx@hotmail.com

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

مﺸاوره اولیه رایگان

 ۲۰۲۰تعــداد  ۵۶۵پیوند کبد انجام
شــد که  ۵۲۸نفر در لیســت انتظار
پیوند قرار داشــته و  ۱۲۲نفر نیز در
حین انتظار جان باختند.
بــه گفته کارشناســان ،التهاب کبد
ناشــی از مصرف بیشازحد الکل که
به کبد آسیب میرساند و باعث مرگ
ســلولهای ســازنده اندام میشود،
هپاتیت الکلی ( )AHشناختهشــده
است .عالئم این بیماری ممکن است
شامل تهوع ،سرگیجه ،استفراغ خون
یا مادهای شــبیه به تفاله قهوه ،درد
معده یا شکم و یرقان و زردی چشم
یا پوست باشد.
یک بیمار مبتال بــه هپاتیت الکلی
معمــوالً بهطور متوســطروزانه ۸۰
گرم اتانول (کمتر از شــش شــات
اســتاندارد) برای بیش از پنج ســال
مصرف میکنــد ،بااینحال ،مواردی
از هپاتیت الکلی ناشــی از نوشیدن
بیشازحد روزانه برای حداقل سه ماه
گزارششده است .انجمن کبد کانادا
حداکثر  ۱۰وعده استاندارد مشروبات
الکی در هفته را برای زنان و حداکثر
 ۱۵وعده برای مردان توصیه میکند.

«بررســی بی اعتمادی به طور کلی
همچنین بــه ما کمــک میکند تا
بهتر بفهمیم که چه نوع رویکردهای
اطالعاتی و ارتباطی میتواند در ایجاد
اعتماد به انتخابات موثر باشد».
این نظرســنجی که توسط شرکت
 Legerطــی  10روز در مــاه آوریل
انجام شد 2500 ،کانادایی را به صورت
آنالین و از طریق فناوری مصاحبه به
کمک رایانه مورد بررسی قرار داد.
نشان داد که اکثر پاسخ دهندگان به
انتخابات کانادا اعتماد دارند و معتقد
بودند که سیستم رأی گیری «ایمن
و قابل اعتماد» است.
وقتی صحبت از باورها به تئوریهای
توطئه شد ،این مطالعه که اخیرا ً در
یک وب ســایت دولتی منتشر شده،
گــزارش داد کــه  17درصد معتقد
بودنــد که دولت در تالش اســت تا
ارتباط احتمالی بین واکسنها و ابتال
به اوتیسم را پنهان کند و  30درصد
فکر میکردند که بــدون اطالع آنها
داروها یا فناوریهای جدید روی افراد
آزمایش میشود.
این تحقیق همچنین نشان داد که 40
درصد از پاسخ دهندگان معتقد بودند
که برخی از رویدادهای بزرگ نتیجۀ
«دخالــت گروه کوچکی اســت که
مخفیانه در رویدادهای جهان اختالل
ایجاد میکنند».
بریجمــن ،محقــق اصلی
انگــوس
َ
پروژهای که انتشار اطالعات نادرست و
گمراهکننده را در طول کمپین ردیابی
میکرد ،گفت که ارائه یک عدد دقیق
در مورد اینکه چه تعداد کانادایی به
توطئه اعتقاد دارند دشوار است زیرا
به نحوه اندازهگیری آن بستگی دارد.
بریجمن که دانشجوی دکترای علوم
سیاســی دانشــگاه مک گیل است

میگوید این پروژه کــه با همکاری
دانشگاه تورنتو سازماندهی شده است،
نظرســنجیهای خود را انجام داده
است که نشــان میدهد بین  10تا
 20درصد از مردم اعتقاد راسخی به
تئوریهای توطئه دارند.
بریجمن میگوید اطالعات نادرست
دربــاره ویروس کرونــا نقش مهمی
در طول انتخابات داشت .رسانههای
اجتماعی همچنین پُر بود از افرادی
که ادعاهای نادرستی را در مورد نحوه
شمارش آرای ارسالی پستی داشتند
که منعکس کننده اتفاقاتی است که
در جریان انتخابات ریاست جمهوری
 2020ایــاالت متحده رخ داد ،جایی
که دونالد ترامپ ،رئیس جمهور سابق
آمریکا نگرانیهای اثبات نشدهای را در
مورد آرای تقلبی پستی مطرح کرد.
اطالعات نادرســت به محض مطرح
شــدن در یک کانال تلگرامی ،ظرف
 ۲۴ســاعت الی  ۳۶ســاعت ،سر از
پلتفرمهای جریــان اصلی در خواهد
آورد و درصد بیشــتری از مردم با آن
مواجه میشوند.
بریجمــن خاطرنشــان میکند که
احزاب سیاسی جریان اصلی که اغلب
از آنها به عنوان «احزاب فراگیر» [big
 ]tent partiesیاد میشود «باعث به
وجود آمدن تئوریهای توطئۀ فراگیر
میشوند».
او میگویــد یکــی از تئوریهــای
توطئــهای کــه در طول مبــارزات
انتخاباتی و همچنین در فضای آنالین
مطرح شــد ،در مورد بــه اصطالح
«تعطیلیهــای آب و هوایی» بود .در
این تئوری محافظهکاران معتقد بودند
که ترودو به دالیل اقلیمی قصد دارد
تطعیلیهای اضطــراری را در صنایع
بزرگ ایجاد کند.
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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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حمل ه«کوکو»ها
به فضاهای مجازی
در کامیونیتی ایرانیان کانادا
مداد -این روزها فضــای مجازی به
پاتــوق گروههای مختلــف مردمی
تبدیل شــده که یا برای کسب اخبار
و اطالعات یا برای ســرگمی و تفنن
در ایــن پاتوقهــای مجــازی وقت
میگذراننــد .وقتگذرانــی در این
پاتوقهای مجــازی مانند نمونههای
مشــابه واقعی آن ،فرصــت را برای
دورهگردان ،فروشندگان ،هنرمندان و
از سویی دیگر برای شیادان ،متکدیان
و متقلبــان فراهــم آورده تــا از این
گردهماییها برای رسیدن به مقاصد
خود استفاده یا سواستفاده کنند.
فضاهــای مجــازی در کامیونیتــی
کوچک ما در شهرهای مختلف کانادا
نیــز از این موضوع در امان نیســت.
شــغل من به عنوان یــک خبرنگار
ایجاب میکند که در فضای مجازی
کامیونیتی حضور داشته باشم تا بتوانم
در حــد توانم از اخبار و اطالعاتی که
بین مردم جابجا میشود مطلع گردم.
این موضوع باعث شده تا اخیرا متوجه
اوجگیری یک سبک جدید تبلیغاتی
باشــم که من آن را سبک تبلیغات
«کوکو»یی نامیدهام.
البد میپرسید تبلیغات «کوکو»یی
دیگر چه هست؟
«کوکو» اســم یک دسته از پرندگان
اســت با ظاهر و رفتــار و اندازههای
مختلف که در اکثر نقاط جهان دیده
میشود .این پرندگان همگی در یک
چیز اشتراک دارند .آنها تخم خود را
در النهی پرندگان دیگر میگذارند و
وظیفهی بزرگ کردن جوجههایشان
را به دیگران تحمیل میکنند .موضوع

تا همینجای کار هم اخالقی به نظر
نمیرســد اما اگر بدانید که جوجهی
این پرنده چــه کار میکند ،به عمل
مادرش راضی میشوید.
جوجهی «کوکو» زودتــر از بقیهی
جوجهها که فرزندان واقعی آن آشیانه
هســتند ،از تخم بیرون میآید و در
اولین اقدام بقیهی تخمها را از آشیانه
به بیرون پرت میکند تا بتواند تمام
غذایی که توسط پدر و مادر ناتنیاش
بــه النــه آورده میشــود را تنهایی
بخورد .بــه همین دلیل به این روش
تخمگذاری کوکوها ،روش تخمگذاری
«انگلی»میگویند.
اما چه ربطی میان رفتار ناخوشایند
ایــن پرنده با تبلیغــات در فضاهای
مجازی وجود دارد؟
مدتی است که تعدادی از اکانتهای
کاربری که عمدتا هــم فاقد تصویر
هستند و با اســامی مختصر یا اسم
کوچک مشخص شدهاند ،در فضاهای
مجازی ایرانیان اقدام به بازی عجیبی
کردهاند.
ماجرا اینگونه شــروع میشــود که
«اکانت شــماره یک» وارد یک گروه
مجازی میشــود و پرسشی را طرح
میکند که مثال بهترین دندانپزشک
ایرانی در این شهر کیست؟ تا اینجای
کار هیچ ایرادی ندارد و تعداد زیادی
از اعضای آن فضای مجازی که کمک
به دیگران در وجودشان نهادینه است،
دســت به کار میشوند و هر کدام از
منظر خود یک دندانپزشک را معرفی
میکنند .اما این فقط شروع ماجرا و
گذاشــتن تخم در آشیانهای بوده که

توسط مدیر آن گروه مجازی با دقت و
وسواس ایجاد و نگهداری شده است.
حاال نوبت «اکانت شــماره دو» است
که وارد شــود و به جای معرفی یک
دندانپزشــک خوب که تجربهای با او
داشته ،ناگهان چند دندانپزشک دیگر
را تخریب کند و از کیسهی خود نام
یک دندانپزشک خاص را بیرون بکشد.
پس از او «اکانت شــماره سه» وارد
میشود و در تایید «اکانت شماره دو»
از تجریه عالی و بینقض خود درباره
همان دندانپزشک مینویسد .سپس
نوبت اکانتهای شــماره چهار و پنج
و شــش و … است تا هر کدام ضمن
تخریب بقیه دندانپزشــکها ،همان
دندانپزشک مورد نظر را معرفی کنند.
در نهایت هم همان «اکانت شــماره
یک» دوباره وارد صحنه میشــود و
ضمن تاییــد حرفهای بقیهی «هم
اکانتیها»ی خــود ،تعریف میکند
که اتفاقا همهی دوستانش هم همین
دندانپزشک را به او معرفی کرده بودند

و … کار تمام است.
من به شــخصه آنقدر بــا این روش
تبلیغاتی مشکلی نداشــتم اگر این
اکانتها (دقت کنیــد که از کلمهی
اشــخاص اســتفاده نمیکنم) فقط
صاحب یک کســبوکار را معرفی و
تبلیغ میکردند .آنوقت این وظیفهی
مدیــران گروهها در فضاهای مجازی
بود تا این موضوع را تعدیل کنند .اما
تخریب رقبای یک نفر برای تبلیغ یک
کسبوکار ،قطعا کار خطایی است که
همه ما باید جلوی آن بایستیم.
اما این روش آنقدر زیرپوستی طراحی
شــده که به راحتی بــا کامنتهای
اعضای واقعی گروه و طرح پرسشهای
آنها اشتباه گرفته میشــود .به این
ترتیب ،مدیران گروههای مجازی بر
سر یک دوراهی بزرگ قرار میگیرند
کــه اگــر آن را فاش فریــاد بزنند،
صداقت و اعتمــاد از میان میرود و
اگر در مقابل آن ســکوت کنند ،این
«کوکو»ها به تدریج آشیانهی آنها را
اشغال خواهند کرد.

نقش ما چیست؟

قبــل از اینکه به نقــش خودمان در
مقابله با این اشغالگران آرام و باحوصله
اشاره کنیم باید شــرایط دو قربانی
واقعی ایــن تهاجم حسابشــده را
بررسی کنیم:
مدیرانگروههایمجازیدرکامیونیتی
ایرانیان در شــهرهای مختلف کانادا،
نقشی بزرگ و در خور تقدیر در قوی
و مطلع کردن افراد کامیونیتی بازی
میکنند .کنترل یک فضای مجازی
با هزاران عضوی که ســایق و عقاید
مختلف دارند ،کار ســادهای نیست.
چهارچــوب دادن به ایــن همه آدم،
همت باال و زمان زیادی میطلبد که
بیشــتر مدیران در گروههای مجازی
به شــکل داوطلبانه و به نیت کمک
به دیگران و مخصوصا تازهمهاجران،
به آن مشــغولند .اما به دوش گرفتن
این مسئولیت ،بار مراقبت از بقیهی
افراد جامعه را بر دوش آنها میاندازد.
مسئولیتی که وقتی یک «کوکو» با

این ظرافت ،تخم «تخریب» خود را در
«آشیانه»ی آنها میگذارد ،کار مدیران
گروههــای مجازی برای پاکســازی
گــروه را ســخت و گاهی غیرممکن
میکند .چگونه میتوان یک حملهی
تبلیغاتــی از آن نوعی که مثال زدیم
را از پرسش صادقانهی یک شهروند و
پاسخهای خیرخواهانهی دیگر اعضای
کامیونیتی تشخیص داد؟
از آن ســو ،صاحبان کسبوکارهای
کامیونیتی نیز نقطهی قوت جامعهی
کوچک ما محسوب میشوند .وجود
یک پزشــک ،نانــوا ،وکیــل ،بقال،
نویسنده ،لولهکش ،عکاس ،آرایشگر،
کارمند بانــک و تعمیرکار خودرویی
که به زبــان مادری ما حرف بزند ،در
توسعه و قدرتمند شدن کامیونیتی
نقشی حیاتی بازی میکند .این افراد
گرچه بنابــر حرفهی تخصصی خود
موظف به ارائــهی خدمات خوب به
مشتریانشــان هستند اما هیچکدام
در صورت ضعف در خدمترســانی،
شایستهی تخریب نیستند .سیستم
بــازار آزاد بــه شــکل اتوماتیک و با
افزایش توصیههــای مثبت دربارهی
دیگر رقبا ،آنهایی که ضعیف هستند
را به گوشهای خواهد کشاند تا مجبور
شوند یا رفتار و خدمات خود را اصالح
کنند یا از بازار بیرون بروند.
ما در کامیونیتــی ،مصرفکنندهی
خدمــات هــر دو گــروه مدیــران
رســانههای اجتماعــی و صاحبان
کســبوکار هســتیم .این افــراد،
اعضای خــط حملهی تیم فوتبال ما
هســتند و باید مراقبشان باشیم و
در فرصتهای درســت ،تــوپ را به
آنهــا پاس بدهیــم .نمیتوان جلوی
«کوکو»ها را گرفت تا در آشــیانهی
کســی «تخم تخریب» نگذارند ،اما
میتــوان با ندیدن و نخواندن نظرات
آنها ،به این جوجههای ناخوانده ،غذا
نداد تا بزرگ نشــوند و روزی ما را از
آشیانهی خودمان بیرون نیندازند.

شرکت حسابداری پیبیاس
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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
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North Vancouver ofﬁce:
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با رویایی در دلم به تو پناه میبرم...

گزارشی از وضعیت و مشکالت
پناهندگان ایرانی در تورنتو
برخــی از دردهــا انگار شــبیه ُمهر
میخورند برجایی از بدنت و تا آخرین
نفــس زنده میمانند… شــبیه درد
غربت… درســت در زمانی که یک
پناهنده در ریچموندهیل تورنتو سوت
میزند و زیر لب زمزمه میکند «آواز
دهل از دور خوش است»
اینجــا در محله نورت یــورک ،پر از
خانههای ویالی اســت که در اغلب
آنها بخصوص بیسمنتهایشــان
( Basementزیرزمیــن) بــه علت
ارزانی اجارهبها ،پناهنــدگان ایرانی
زندگی میکنند… تمام طول مسیر،
ویالهــای آجری به رنگ روشــن و
زمینهای چمنکاری شــده ســبز
دیده میشوند .طوری که روح انسان
به وجــد میآید .بــر ورودی هاللی
شــکل یکی از خانههای ویالیی روی
دو پله ،چنــد گلدان با گلهای قرمز
قرار دارند .در شیشهای ویال را که باز
میکنید ابتدا ســالن پذیرایی است
که با قسمتهای مختلف آشپزخانه،
نشــیمن و… جدا شدند .در قسمت
راست سالن ،راهروی کوچکی با چند
پله به طبقه باال یا اتاقخواب میرود.
تهران در زیرزمین تورنتو

اســم زیرزمین که میآید ناخودآگاه
یــاد جایی تاریک و نمــور میافتید.
شبیه زیرزمین خانه مادربزرگ ،پر از
سوسک ،تار عنکبوت ،خرت و پرتهای
قدیمی ،بوی نم و…ولی زیرزمین در
تورنتو کانادا ،پلههای مرتب و تمیزی
دارد که به ســمت پاییــن میروند.
وارد ســالنش که میشــوید ماشین
لباسشویی ،آشپزخانه ،اتاق نشیمن،
اتاقخواب و… همــه در یکجا گرد
هم آمدند ،ولی پنجرهای به سمت نور
وجود ندارد .از آشپزخانه عطر خوش
قرمهسبزی به مشام میرسد .نگاهم
میافتــد روی عکسهای خانوادگی
یخچال سفیدرنگ ،عکسها با خود
بیاختیار تصویر دربند و بازار تجریش،
بوی لبوی داغ و داغی گرمای مرداد را
میآورند .اینجا درست در قلب تورنتو،
شهر یخی مدرن زیبا ،تهران با همه
زوایایش رنگ میگیرد .درســت در
زیرزمین خانهای ویالیی و دلانگیز که
هیچ نشانهای از ایران ندارد.
آواز دهل از دور خوش است

زیرزمینها در اغلب محلههای تورنتو
ماننــد نیو مارکــت ،ریچموند هیل،

مــارکام ،بــیوی یو ،نــورت یورک،
استوفیل و… با اشکال مختلف بدون
اتــاق ،یک یا دو اتاق ،بدون پنجره ،با
پنجره و… وجود دارند ،ولی تمام آنها
یک خصوصیت واحد دارند .در تمام
آنها وسایل موردنیاز برای یک خانه
از جمله ماشین لباسشویی ،آشپزخانه
و… دیده میشود .پناهندگان ایرانی
اغلب در زیرزمینها یا طبقات باالی
آنها ،برای کمشــدن هزینه اجاره،
بهصورت گروهــی و همخانه زندگی
میکنند .یکی از ساکنان زیرزمینها
نامش محمد است که در ایران زندگی
راحتی داشــته ،ولی بــا مهاجرت به
کانــادا و نداشــتن کار و پناهندگی،
اکنون باید در زیرزمین و در یک اتاق
با تعداد زیــادی ایرانی دیگر همخانه
باشــد .او به خبرنگار هفته میگوید:
«میدانم این شــرایط موقتی است و
باید تحمل کنم .در حال حاضر زبان
میخوانم و برای رفع امورات زندگیام
از حقوق و مزایای پناهندگان استفاده
میکنم .هرچند کم است ،ولی بازهم
جای شــکر دارد دولت کانادا چنین
کمکی بــه پناهنــدگان میدهد».
سمانه همراه خانواده و فرزندش یکی
دیگر از پناهندگان است .او میگوید:

«ما حدود  ۲ســال است در زیرزمین
زندگــی میکنیم .اینجا نــور کم و
جای خواب نمدار اســت و زمستان
سرد میشود ،ولی اگر کار پیدا کنم،
میتوانم به خانوادهام کمک مالی کنم
و خانه جدید تهیه کنیم ».ســهیل
معتقد اســت وقتی ایران هســتید،
افرادی که بهعنوان پناهنده به خارج
از ایران میآیند ،همیشــه از مزایای
زندگی در خــارج تعریف میکنند و
میگویند اینجا همه چیز گلوبلبل
اســت ،ولی وقتی خودتان به خارج
از ایران میآییــد ،تازه متوجه عمق

مشکالت میشوید یا همان بهاصطالح
میفهمید «آواز دهــل از دور خوش
است ».او ادامه میدهد« :به نظر من
کسانی که میگویند زندگی در اینجا
سخت اســت ،بهخاطر این است که
زبان نمیدانند و برعکس اگر کسانی
میگوینــد زندگــی در اینجا خوب
اســت ،زبان میدانند ».سهیل ادامه
میدهد« :شــروع زندگی در تورنتو
برای من خیلی ســخت بــود .عدم
آشنایی با قوانین بهعنوانمثال خرید
سیمکارت ،خرید یا رنت ماشین و…
من را دچار مشکالت زیادی کرد .در

مقامات آمریکا تأیید کردند
تست منفی کووید 19برای ورود از مرز زمینی الزم نیست
ایرونیاا -وزارت امنیت داخلی آمریکا
روز جمعه اعالم کــرد که برای ورود
به این کشــور از طریق مرز زمینی و
ترمینال های کشتیرانی که قرار است
در  8نوامبــر افتتاح شــود ،نیازی به
تست منفی کووید 19نخواهد بود.
هنگام ورود به گذرگاه مرزی زمینی
یا ترمینال کشــتیرانی ،شــهروندان
غیرآمریکایی فقط باید مدرکی ارائه
دهند که کامال واکسینه شده اند.
الخانــدرو مایــورکاس ،وزیر امنیت
داخلــی در بیانیــه ای خبری گفت:
«ما خوشــحالیم که گامی دیگر در
جهت کاهش محدودیتهای ســفر
در مرزهای خــود برداریم به نحوی
که اقتصاد ما را تقویت و از ســامت
و ایمنی مردم آمریکا محافظت کند».
در اوایل همیــن ماه ،مقامات آمریکا
همچنین تأیید کردند که شهروندان
غیرآمریکایــی با دوزهــای مختلط

واکســن نیز پذیرفته خواهند شــد.
کانادا و برخی کشورهای دیگر اجازه
ترکیب واکسنهای ناقل ویروس مانند
آســترازنکا را با واکسنهایmRNA
فایــزر و مدرنا دادهانــد ،در حالی که
آمریکا چنین مجوزی نداده است.
در حالــی که بــرای ورود به آمریکا
نیازی به تست کووید 19نخواهد بود،
مســافران همچنان برای بازگشت به
کانادا باید تست  PCRرا انجام بدهند.
این آزمایش ها می تواند بیش از 200
دالر هزینه داشته باشد.
دکتر ترزا تام ،رئیس بهداشت عمومی
کانــادا روز جمعه از الزامات تســت
دفاع کرد و با اشاره به عدم اطمینان
در مورد واریانت دلتا و ســؤاالت بی
شمار در مورد مدت زمان تاثیرگذاری
واکسن ها ،از آن دفاع کرد.
آمریــکا همچنان به تســت منفی
کووید 19برای مســافران هوایی که

وارد این کشــور می شوند ،نیاز دارد.
با این حال ،مسافران می توانند تست
بســیار ارزان تر آنتــی ژن را انتخاب
کننــد که برای ورود بــه کانادا قابل
قبول نیست.

تورنتو مجبور هستید کار کنید و در
ابتدا گاهی مجبور هســتید کارهای
سخت و فیزیکی هم انجام دهید .پس
اص ً
ال زندگی در اینجا آســان نیست.
برای کسانی که فکر میکنند اگر به
تورنتو بیایند ،از همان ابتدا امکانات در
اختیارشان قرار میگیرد و زندگیشان
گلوبلبل میشود ،باید بگویم سخت
در اشتباه هستند .چون برای رسیدن
به آنچه میخواهنــد باید خیلی کار
و تالش کننــد .در دوران پناهندگی
غربــت و دلتنگــی آخریــن گزینه
است .چون درگیر مشکالت هستید.
نمیخواهم بگویم دلتنگ نمیشوید،
ولی آنقــدر درگیر کار میشــوید.
بسیاری از شــبها خستهوکوفته به
خانه باز میگردیــد و دیگری وقتی
برای دلتنگی نمیماند…»
سیاستمداران در دولتها پدر ایجاد
پناهندههستند

کسی که خارج از وطن خود است و
به دالئلی نظیر وابستگی به یک نژاد،
ملیت ،عقیده ،یا عضویت در یک گروه

سیاسی یا با عقیده خاص ،در کشور
خود مورد تعقیب اســت و نمیتواند
به دلیل ترس از تعقیب ،به کشورش
بازگردد و ناخواسته از حفاظت در آن
کشــور برخوردار نیست ،یا کسی که
به دلیلی خارج از کشــوری که قب ً
ال
در آن زندگــی میکرده قرار گرفته و
از بازگشــت به این کشور ترس دارد،
پناهنده به شــمار میرود .پناهنده
فردی است که مجبور به ترک و فرار
از کشور خود شده است .پناهندگی
دالیل مختلفــی از جمله اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی ،مذهبی ،جنسیتی
و جنگــی دارد .گفتنی اســت کانادا
هرساله حدود ســی هزار پناهنده از
کشــورهای مختلف جذب میکند و
این تعداد امکان دارد بر اساس شرایط
خاورمیانه و کشــورهای دیگر بیشتر
شــود .سال گذشــته از ایران ۲۰۲۵
نفر بهعنوان پناهنده وارد خاک کانادا
شدند .در آخر باید از خود پرسید اگر
هر فردی در کشور خود دارای امنیت
و آرامش باشــد آیا به کشــور دیگر
پناهنده خواهد شد؟ شاید دولتمردان
جهان ،سازندگان اصلی پناهندگان بر
روی کره خاکی هستند .آری یا خیر؟
اگر در کانادا پناهنده هستید ،باید
بدانید

دولت کانادا برای پناهندگان تسهیالت
خاصی در نظــر دارد .بهعنوانمثال
اســتفاده از خدمــات درمانی مانند
دندانپزشــکی ،چشمپزشکی ،خرید
عینــک ،آزمایش خون و حتی خرید
کفش طبی برای پناهندگان بهصورت
رایــگان اســت .به همیــن منظور
سایتهایی در کانادا وجود دارد که با
مراجعه به آنها میتوانید از آخرین
اطالعــات درباره پناهنــدگان باخبر
شوید.آدرس ســایتها و همچنین
شــمارهتلفن و آدرس دفتر ولفر که
کمکهای دولتی را به پناهجویان ارائه
میدهد .در زیر آمده است:
منبع :نشریه هفته

canada.ca
statista.com

ebrahimi
accounting services ltd.

ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪارى
و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻰ
اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪارى و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ

MUST SELL

OPEN HOUSE
Sat. Nov. 6th 2-4

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

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

”“REDUCED

1482-Chippendale Road, West Vancouver

24 year old 6000 sq. ft. 3 level house,
12,200 sq. ft. view property
Myron D. Slobogean 604-720-2130
Sutton Group-West Coast Realty
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Tel: (604) 757-1279
#500-1199 W Pender St., Vancouver, V6E 2R1
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عوامل بحران مسکن در کانادا:
پول بیارزش ،کمبود خانه،
سرمایهگذاران و تخلف
در شــرایطی که انتخابــات فدرال با
جنگ و نزاعهای سرسختانهای پایان
یافــت! دو حزب این کشــور بر این
باورند که :مسکن کانادا دچار بحران
شده است .و باید به دنبال رفع عوامل
بحران مسکن باشند.
بر اســاس دادههــای انجمن امالک
و مســتغالت کانادا ،افزایش ناگهانی
قیمت مسکن ،مشکلی که تا قبل از
این به نسبت زیادی به مناطق اطراف
ونکوور و تورنتو محدود بود ،با افزایش
بیش از  30درصدی قیمت مسکن از
ژوئیه  2019تا ژوئیه  ،2021با وجود
همهگیری تبدیل به یک بحران ملی
شده است.
در عین حال ،کوویــد 19دربهای
جدیــدی را به روی مســئله اجاره
گشوده است .از یک سو اخراج شدن
که بــه خودی خود یــک تهدید به
حســاب میآید .با وجود هشدارهای
در خانه بمانیدی که در سطح استان
جریان دارند ،وضعیت اجارهنشــینان
کم درآمــد را  ،که خیلــی از آنها
کسانی بودند که تحت تاثیر فازهای
اولیهی پاندمی شغل خود را از دست
داده بودند ،بدتر کرده است.
از ســوی دیگر ،کیفیت و مقرون به
صرفگی گزینههــای اجارهای تبدیل
به مســئلهای شده اســت که برای
طبقهی متوسط به عنوان یک دغدغه
در نظر گرفته میشود .چرا که تعداد
فزایندهای از خریــداران دوراندیش
احســاس میکنند که تا ابد از خرید
خانه محروم خواهند ماند.
نامزدهای انتخابات با وجود قولهایی
که برای حل عوامل بحران مســکن
داده بودند محبوب شــدند .جاستین
تــرودو ،رهبر حزب لیبرال از تعهدی
برای ساخت یا بازسازی 1.4میلیون

خانه در عرض چهار ســال خبر داده
بود .ارین اوتول ،رهبر حزب اصولگرا
متعهد شده بود که در عرض سه سال
یک میلیون خانه خواهد ساخت.
این در حالیســت کــه رهبر حزب
دموکراتیک جدید جگمیت سینگ
میخواست در عرض  10سال 500
هزار خانهی ارزان قیمت بسازد .اینها
تنها گوشهای از پیشنهادات سیاسیای
بودند که هر حزب در زمان انتخابات
در زمینهی مسکن ارائه داده بود!
اما مشــکالت کمر شــکن کانادا در
وهلهی اول چگونه به وجود آمدند؟
در حالی که نه توضیح ســادهای در
رابطه با این مســئله وجود دارد .و نه
اصال توضیحی کــه بتواند قابل ارائه
باشــد .در این مقاله برخی از عوامل
بحران مسکن که کارشناسان هنگام
توضیح مشکل به آن اشاره میکنند،
آمده است.
نرخ پایین وام مسکن یکی از عوامل
بحران مسکن خوانده میشود.
اقتصاددانان مدتهاست که نرخهای
پایین بهــره را عامل مهمی در رونق
قیمت خانه در کانادا عنوان کردهاند.
نرخ وام مسکن بیش از یک دهه است
که برای کسانی که واجد شرایط وام
هســتند در حد یک عدد تک رقمی
تنزل داشته است .که این در مقایسه
بــا نرخهــای بهره دو رقمــیای که
کاناداییهــا در ســال  1980و اوایل
 1990برای وام مسکن میپرداختند،
بسیار متفاوت است.
نرخ بهره پایین وام به کاناداییها این
امکان را داده اســت که وام مسکن با
مبلغ بیشــتری را دریافت کنند.و در
نتیجه خانههای گرانتری را خریداری
کنند.
بر اســاس آخریــن دادههای فصلی

بانک کانادا ،میزان بدهی وام مسکن
کاناداییها در ســپتامبر سال 2020
بالغ بر  1.7تریلیون دالر بوده اســت.
این رقم در طی یک دهه پیش حدودا
یک تریلیون دالر بوده است.
با اینکه نرخ وام مســکن تا پیش از
دوران پاندمــی به خودی خود پایین
بود .پس از شروع فوریتهای پزشکی
حتی به میزان بیشــتری هم کاهش
یافت .دلیل این مســئله این بود که
بانکهای کانادا از ابزارهای مختلفی
برای کاهش هزینههــای وامخواهی
و تحریــک فعالیتهــای اقتصادی
در جهت بهبود تاثیــرات کووید19
استفاده کردند.
از جمله اقدامات دیگر میتوان به این
اشــاره کرد که بانک مرکزی کانادا از
مارس ســال  2020نرخ بهره اصلی
خود را در پایینترین سطح خود یعنی
 0.25درصد قرار داده است .تغییرات
نرخ بهره بانک مرکزی کانادا به طور
مستقیم بر وامهای مسکنی که نرخ
بهره ثابتی ندارند ،تاثیر میگذارد.
اما تغییراتی که در نرخ بانک مرکزی
رخ میدهنــد ،میتوانند ســود وام
مســکنهای جدیدی که نرخ ثابت
دارند را هم تحت تاثیــر قرار دهند.
مخصوصا اگر بــاور و انتظار عوام این
باشد که این تغییرات طوالنی مدت

خواهند بود.
بانــک کانادا بارهــا و بارها از میل به
داشــتن خانه و بدهی باالیی که در
پس آن خانوارهــا را تحت تاثیر قرار
میدهد ابراز نگرانی کرده اســت .اما
این نگرانی ســبب نشــده است که
میزان اســتقراض کاناداییها محدود
شــود یا حداقل مسکن ارزانتر شود.
در عــوض ،بانک مرکزی بر نر خ بهره
تاثیر میگذارد تا تورم را پایین و ثابت
نگه دارد .کاری که کامال مســتقل از
دولت صورت میگیرد.
با وجود افزایش فعالیتهای اقتصادی
و تورم ،بسیاری از تحلیلگران معتقدند
که بانک کانادا افزایش اصلی نرخ بهره
خود را در نیمه دوم سال  2022آغاز
خواهد کرد.
بنیامین تال ،اقتصاددان بانک سی.آی.
بی.ســی ،پیش از این به گلوبال نیوز
گفته بــود که انتظار میرود نرخهای
بهره باال باعث تضعیف بازار مســکن
شود.
او میگویــد ”:حتی مقــدار کمی از
افزایش در نرخ سود هم برای تضعیف
و کاهش سرعت بازار کافیست”.
از دیگر عوامل بحران مســکن :کانادا
خانههای کافی نمیسازد
بســیاری از تحلیلگــران و صاحبان
صنعت بــرای توضیــح قیمتهای

سرســام آور مســکن به این مشکل
اشاره میکنند .در کانادا برای همهی
کسانی که میخواهند صاحب مسکن
شوند یا خانه اجاره کنند ،جای کافی
وجود ندارد.
بســیاری از کارشناســان میگویند
عرضهی مســکن در کانادا با رشــد
جمعیت همخوانی ندارد.
دادههای بخش مهاجرت ،پناهندگان
و شــهروندی کانادا  IRCCنشــان
میدهد با وجود اینکه مرزهای کانادا
برای جلوگیری از شیوع کووید 19از
مارس  2020به روی اکثر مهاجران
بسته شده است.
این کشــور بین ســالهای 2016
تــا  2019پذیرای نزدیــک به یک
میلیون ســاکن دائمی بوده است .بر
اســاس گزارشهای این مرکز ،نرخ
ساالنهی مهاجرت و اقامت در کانادا
بین ســالهای  2017و 80 ،2018
درصد از رشــد جمعیت کشور را به
خود اختصاص داده است.
سری تاناباالسینگام ،اقتصاددان ارشد
گروه بانکی تــی.دی قبال به گلوبال
نیوز گفتــه بود که ایــن افزایش به
احتمال زیاد به ازدیاد تقاضا در دوران
همهگیری کمک کرده است.
کاهش نرخ وام مسکن و میل ناگهانی
به زندگــی در خانههــای بزرگتر با

وجود محدودیتهای ناشی از پاندمی
باعث شد تا آنچه را که تاناباالسینگام
“پیشــروی در تقاضــای مســکن”
میخواند .میل به خرید مسکن را در
بســیاری از خریداران آیندهنگر بیدار
کند.
تعداد فزایندهی ثبتنام دانشجویان
بینالمللــی نیز تقاضای مســکن را
تغذیــه میکند .بــه گفتهی بخش
مهاجرت ،پناهندگان و شــهروندی
کانادا ،این کشور تنها در سال ،2019
بیش از  402هــزار مجوز تحصیلی
برای دانشــجویان جدیدالورود صادر
کرده است.
مایک موفات اقتصــاددان به گلوبال
نیوز گفت که به لطف مســیر سهل
کانادا برای اخذ اقامت دائم ،تعداد قابل
توجهی از این دانشــجویان سکونت
طوالنی مدتی در این کشور خواهند
داشت.
خانههــای اجارهای کانــادا نیز دچار
کمبود شــدیدی هستند .به گفتهی
شــرکت رهن و مســکن کانادا ،نرخ
خانههای موجود برای اجاره در سال
 2020فقــط  3.2درصد و در ســال
 2019تنها دو درصد بوده است.
برخی کمبود خانه برای اجاره را ناشی
از سیاستهای کنترل اجاره میدانند.
که بر این اســاس ،ساخت خانههای
اجارهای جدید را برای شــرکتهای
ساخت و ساز کم سودتر ،و مالکان را
از هزینه برای تعمیر و یا بازسازی خانه
باز میدارد.
برخــی دیگــر ،کمبــود گزینههای
اجارهای مقرون بــه صرفه را مربوط
به قوانینی میدانند که بر طبق آنها
در مناطقی که برای توسعه در تراکم
باال طراحی شــدهاند .به جای تعبیه
خانههای اجارهای سازمانی از کاندوها
استفادهمیکنند.
یکــی دیگــر از موضوعــات داغی
کــه در مورد مســکن وجــود دارد،
استفاده از امالک مسکونی به عنوان
ســرمایهگذاری و نه به عنوان محل
سکونت است.
البته این موضوع جدیدی نیســت.

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

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

Perfect Shot Studio

)(corner of 14th & Clyde

suite 245 1425 Marine Drive, West Vancouver

Tel: 604.925.6800

سوئیت  245واقع در شماره  1425مارین درایو در وست ونکوور (تقاطع جنوب غربی خیابانهای چهاردهم و )Clyde
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بطور مثال مالکیت و یا اجارهی ملک
دوم ،مدتهاســت که برای کاناداییها
راهی بــرای ایجاد درآمد و یا افزایش
پولشان بوده اســت .اما تعداد زیادی
از ناظران بازار مســکن بر این باورند
که ســرمایهگذاری در بازار مســکن
مشکلساز شده است.
افزایش قیمت مســکن ،امالک را به
مکانهایی جذاب برای سرمایهگذاری
تبدیل میکند .به ویژه زمانی که نرخ
بهرهی پایین بدان معناست که اندک
گزینههایی برای سرمایهگذاران وجود
دارد کــه از طریق آنهــا میتوانند
ســرمایه اولیه خود را بدون ریسک
قابل توجهی افزایش دهند.
بر اســاس برآوردهای بانــک کانادا،
ســرمایه گذاران  20درصد از سهم
خرید ملک در کانادا در اوایل ســال
 2021را به خود اختصاص دادهاند .در
حالی که این رقم در اوایل سال 2018
کمتر از  22درصد و در اوایل ســال
 18 ،2015درصد بوده است.
یکی از نگرانیهای موجود این است
که ســرمایهگذاران میتوانند باعث
تشدید خشــم روانی جمعیای که
در پس افزایش سریع قیمت مسکن
بوجود میآید بشوند .و ارزش خانهها
را بیش از پیش افزایش دهند.
دغدغــهی دیگــر مربوط بــه خالی
گذاشتن خانهها توسط سرمایهگذاران
و یــا اجاره کوتاه مدت آنهاســت که
همین امر باعث میشود عرضه مسکن
برای سکونت کاناداییها کاهش یابد.
به عنوان مثــال ،وقتی انــدی یان،
مدیر برنامهریزی شــهری دانشــگاه
سیمون فریزر ،داده های سرشماری
ســال  2016را تجزیه و تحلیل کرد.
متوجه شد که محلهی مترو ونکوور
بیش از  65000خانه دارد که یا خالی
از سکنه هســتند یا فقط برای مدت
کوتاهی در سال اشغال شدهاند .بیش
از دو برابــر تعداد خانه های خالی در
سال .2001
یان میگوید مالیات خانههای خالی
ونکوور از آن زمان باعث شــده است
که برخی از صاحبخانهها ملک خود

را اجــاره دهند ،اما حدود پنج درصد
از خانههای شهر هنوز خالی هستند.
وی همچنین افزود مشخص نیست
که چه تعداد از امالکی که به ســهام
اجارهای شــهر ملحق شــدهاند قرار
است به جای آنکه به انبوه خانههای
اجارهای کوتاه مدت اضافه شوند ،برای
مدت طوالنیتری اجاره داده شوند.
برخی از تحلیلگران مسکن میگویند
که پلتفرمهای آنالینی مانند Airnb
موجب تشــدید کمبود مســکن در
برخی از داغترین بازارهای کانادا شده
اســت .به عنوان مثال ،یک مطالعه
توســط محققان دانشگاه مک گیل
تخمین زده اســت که  Airnbسهام
خانههای اجارهای بلند مدت کانادا را
تا  31هزار ملک کاهش داده اســت.
که تقریبا نیمی از این تعداد متعلق به
مونترال ،تورنتو و ونکوور است .چندین
حوزه و مقام قضایــی از آن زمان بر
مقررات اجاره کوتاه مدت سختگیری
بیشتریداشتهاند.
امــا برخــی میگوینــد حضــور
سرمایهگذاران بزرگ در بازار مسکن،
حتی وقتی که امــاک خود را برای
مــدت طوالنی اجــاره میدهند هم
میتواند نگران کننده باشد.
یکــی از دیگر از نگرانیهــا ،افزایش
روزافزون ســرمایهگذاران شــرکتی
مانند شــرکتهای ســهامی خاص،
ســرمایهگذاری امالک و مستغالت
( )REITو موسسات مالیاتی در بخش
اجاره آپارتمــان برای چند خانوار در
کانادا است.
مارتین آگوســت ،اســتاد دانشکده
برنامهریزی شهری در دانشگاه واترلو
 ،پیــش از این بــه Global News
گفت کــه شــرکتهای بزرگی که
صاحب خانه هستند دارای سابقهای
“سیســتماتیک” برای افزایش اجاره
به منظور به دســت آوردن ســود از
سرمایهگذاری بر امالک خود هستند.
به گفتــهی وی ،با اینکــه صاحبان
خانههای کوچک نیز معموالً از سود
مالی برخوردار هستند ،شرکتهای
بزرگ در یافتن راههای افزایش اجاره

بها موثرتر عمل میکنند.
او میگوید ”:آنها معموال یک روش
خیلی پیچیده بــرای ارزش دهی به
امالکشان دارند”.
آنها در ساختمانهایی که به آنها
این امکان را میدهد که ارزش و سود
بیشتری دریافت کنند ،بر هر چیزی
سرمایهگذاری میکنند .همان نوع از
بازسازیهایی که سبب میشود آنها
اجارهبهای بیشتری بگیرند و یا بتوانند
خارج از قرارداد مبلغ اجاره را افزایش
دهند.
یــان میگوید به طــور کلی ،نگرانی
اصلی این اســت کــه خانههایی که
ســرمایهگذاران برای اجــاره دادن
خریدهاند .همان خانههایی که برای
صاحبخانهها طراحی شده بودند .اما
در نهایت به اجاره دادن رســیدند ،به
نسبت قیمت اجاره بهای اصلی خود
در بازار اجاره بیشتری داشته باشند.
و کسی ساکنشان نشود.
او افزود ”:بخشی از (این) چالش درک
واقعی نقش بــازار اجارهی خانههایی
که ســرمایهگذاران برای اجاره دادن
خریدهاند بر کل سیستم اجاره است”.
استفاده از مســکن برای پولشویی
نیز از عوامل بحران مســکن ب ه شمار
میرود.
با این حال ،برخی از تحلیلها نمایانگر
این هســتند که یکی دیگر از عوامل
بحران مسکن در کانادا پولشویی است.
به طور مثال ،گروه تخصصی پولشویی
در امالک و مستعالت بریتیش کلمبیا
تخمین زده است که پولشویی باعث
میشود قیمت مسکن در استان بین
 3.7تــا  7.5درصد بیشــتر از حالت
عادی خود افزایش یابد.
اما پولشویی در امالک و مستغالت به
عنــوان یک نگرانی جدی در تورنتو ،
مونترال و دیگر مناطق کشور مطرح
است.
جیمز کوهن ،مدیر اجرایی شفافیت
بین الملل کانادا میگوید که پولشویی
در امــاک به نحو احســن صورت
میگیرد .برای مثــال ،خرید امالک
راهی برای پولشویی مقدار زیادی از
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رسانه
به
نگاهی
جلوگیریکنیم
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پولی اســت که به صورت غیرقانونی
بدست آمده .کوهن میافزاید ”:و وقتی
ارزش امــاک افزایش پیدا میکند،
ملک خریداری شده برای مجرمان به
معامله بهتری تبدیل میشود”.
او میگوید ”:شما در واقع میتوانید با
فقط دیدن آن (خانه) لذتش را ببرید
مجیدمحمدی
و بعد شاهد افزایش قیمتش باشید،
آن را بفروشید و سپس پول قانونی به
دستتان خواهد رسید”.
روزنامهی “حمایت” که مبانی اسالمگرایی و جریان چپ را که امروز مؤتلف
139۵
ی9
تاریخ
در
بهمنجرایم ســازمان
گوید که
کوهن م
جمهوری اسالمی است ،اسالمگرایی است کمتر مورد انتقاد قرار دهد .این را هم
ی
قضاییه
ی
قوه
رسمی
روزنامه
یافته در سراســر جهــان از امالک و
احکام غیابی زندانهای اضافه کنم که سخن من در مورد برخی از کارکنان این
آگهیهای
در
خود،استفاده
پولشــویی
بخش برای
مستغالت
ناب
المللی
بین
شهرت
اما
کنند.
ی
مبلند و کوتاه مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان رسانهها که با عشق و عالقه کار میکنند نیست؛ در مورد
پولشویی
ضعیف ومبارزه با
کانادا و
گذاران است.
منتشر کرد .بر اساس این تصمیمگیران و سیاست
هنرمندان
رژیماسالمی
جمهوری
میرهاشمی مدیر سابق نورث
حسین
جذاب
مقصدی
به
را
آن
کشــور،
این
قدردان
نویسندهی
همیشه موسسه
مطلب و مدیر
اینکالچرال
مالتی
آگهیها خانم گوگوش (فائقه آتشین) ،نیکآهنگ توجه کنید که شور
مکانی
دنبال
به
که
کالهبردارانی
برای
تداومیکی
کنو دوو
اموزشــی ای
بانیانها
اینازرسانه
تاسیس
کوثر (کارتونیست و روزنامهنگار) ،مرضیه آرمین مالیاتدهندگان غربی برای
هســتند
وبالگ خود
جاســازی پول
برای
داشــتن
جنبش باز
دختر محسن آرمین از بوده است و تالشموافق
هریی
کننده
مرزهاینگهمحدود
داشته
نویس و
(نویسنده و
است.
کرده
تبدیل
ســخنانی
جروم در
متذکرشــدکهکهبه
بشکند در حالی
اتهامات
اعضای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی) ،سعید آنها را علیرغم برخی
بــه گفتهی شــفافیت بیــن الملل،
جروم نه تنها
هری
هنگام
زود
بستن
کار آنها نیز انتقاد دارد.
یکای ِجم) ،تارا اینانلو نحوهی سازماندهی و
ماهواره
کریمیان (مدیر تلویزیون
“مالکیت مبهم” مســئله شماره
گردیده
نفر
صد
چند
ورزش
مزاحم
حقیقت ،امین انواری  )2عدم انجام وظایف حرفهای و ماموریت این رسانهها
هنرمند)،
(عکاس و
آرمان کانادا
در امالک
پولشــویی
سهولت
بلکه عده بسیاری از کارکنان شغلشان
می
رستمی ،فاطمه طبری قاضی ،فرهاد نیکویی و سهراب که در بسیاری از موارد در کار این رسانهها به چشم
است.
را ازدســت داده و کارکنــان معلول
سال ،اکثرا ً باالی چهار خورد .اینکه نویسندهی این مطلب قبال و اکنون با برخی
هاییک
شــرکت 1۶تا
اســتفادهبه اززندان (از
امجدی
کاغذی،
کافی شــاپ نیزکارشــان رآزدست
است
داشته و چند سالی
فعالیت تبلیغی علیه نظام ،از آنها به صورت آزاد همکاری
اتهام آنها
شدهاند.
سال)
پوشالی”
جعلی و
محکوم“افراد
معتمدان یا
صدهانفرهرروزبه
خواهندداد،مضافاء
امالک راهی
تملک
برای
اضافهاز
امریکا) و
صدای
(رادیو زمانه،
برایبه مقدسات ،و اقدام از برخی از آنها رسما
آسانتوهین
خامنهای،
خمینی و
توهین به
دلبروک
کنندگان در
شرکت
را
خود
مالکیت
تا
است.
جنایتکاران
شده
منع یا
گردیده بارسمی
برخی از آنها به طور غیر
علیه امنیت کشور بوده است.
محدودها در
محدودیت
توجه به
پنهان
مقامات
شود.
نمی
انتقادات
این
بیان
از
مانع
فارسی)
سی
بی
(بی
این
ماهیت
و
چرایی
باب
سایرمن در
قانون وبحث
مجریاننوشته
ازدر این
بحران کرونا محیط دلبروک ناسالم
کنند.
که از ایران به این رسانهها
نگارانیشد
احکام نیست بلکه میخواهم از زاویهای دیگر یعنی عدم برخی از روزنامه خواهد
موظفند
مالی
موسسات
که
حالی
در
انعکاس آن در رسانههای فارسیزبان خارج کشور (به میآیند نمی توانند میان رهیافت براندازی (که کار
ً
که تأیید کنند واقعا
روزنامهنگار نیست) و رهیافت انتقادی و جستجوگرانه
کســانیبپردازم.
چه موضوع
سایت) بابدین
جز یک وب
تجارت میکنند ،تــازه در ماه ژوئن
تا زمانی که این نوشته را مینویسم بعد از حدود یک که کار روزنامهنگار باالخص در رسانههای بدیل و
ســال جاری بود که کانــادا الزامات
مخاطب کمتری در مقایسه سدشکن سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین علت
“تقاطع”
ماه،
(که از جمله
موسسات
سایتدیگر
وب را به
مشابهی
توسعهاز این احکام را منتشر ماموریت خود را فراموش میکنند.
کارگزاران وبرخی
بزرگتر دارد)
با رسانه
هایامالک،
نمایندگان
وبسایتها و رادیوها و تلویزیونهای  )3همراهی با البی جمهوری اسالمی که البته مانع از
و
است
کرده
دهندگان ارائه داد.
رادیو فردا ،بیبیسی انعکاس اخبار سرکوب و مخاطرات امنیتی اسالمگرایی
گــزارشصدای
الزامــاتزبان مثل
فارسی
امریکا ،در
ســهلگیرانه
استفاده رادیو فرانسه  -که و جمهوری اسالمی میشود .در دوران دوم ریاست
دویچهوله ،و
زمانه،
رادیو
فارسی،
صنعت امالک و مستغالت،
کاربرای
نقــدی را
معامــات تمــام
خود استفاده میکنند جمهوری اوباما سیاست این دولت ،خشنود سازی
عمومی برای
ازهمه از منابع
از
بتوانند
تا
کند
ی
م
سهل
وجنایتکاران
مأموریت آنها «صدا شدن برای افراد و گروههای جمهوری اسالمی و به دست آوردن دل ولی فقیه بود
نظارت
کنند.آزاد اطالعات ،و «شکستن سد سانسور» و به همین علت فردی در سردبیری صدای امریکا قرار
فرارجریان
صدا»،
بی
واحدهای
تشــخیص
اما
افزود”:
وی
گرفت که سالها زیر دست احمد جنتی در سازمان
است  -از انتشار این خبر بازماندهاند.
بخش خصوصی حتی با وجود قوانین
تبلیغات اسالمی کار میکرد و حتی بعد از خروج از
سختگیرانه هم دشوار است”.
مردم
دویستونفر از
بارشور
نورث
درپی فراخوان عده ای
هایش
سیاست
نزدیکآنبهسازمان
انتقادی از
ازمردمیک
ایران برای
چرا غفلت از اخبار سرکوب؟
شــفافیت بین الملل و دیگر حامیان
نیاورد.جروم در صبح روز شنبه گردهم آمدند و
عمل هری
در محل مجموعه بهورزشی
مبارزه با پولشویی مدتهاست زمانی
ورزشی با
افراداین
زودرس
شدن
بسته
درمورد
اعتراض های خودرا
جمهوری
مجموعهالبی
نزدیک به
حضور
برای
کافی
شواهد
تواند داشته باشد:
انتشار ازاین خبر
میآید،
علتمی
سه میان
مسکن به
عدمصحبت
که
ونکووررساندند.
نورث
شهر
انجمن
مشاوران
و
شهردار
بگوش
بلند
صدای
سرکوبها در جمهوری اسالمی در صدای امریکا وجود دارد؛ مثل پرداخت
نبودن
خبری
اولویت
در
)1
از دولتهای فدرال ،استانی و محلی
دراین گردهمایی ورزشکاران بزرگسال،خرد ساالن،جوانان در رشته
رسانه
قانونی از
اسالمیهاندکهکهبرخی
هایکه از
اسلوین
کهها (مثل بیبیسی حقالزحمه یادداشت نویسی به خانم باربارا
وضعاینکنند
خواست
گوناگون از جمله شنا،پاتیناژ،هاکی،پروش اندام،ژیمناستیک،الکراس شرکت
همیشهبهبدان متهم بودهاند .نزدیکان البی جمهوری اسالمی است و اخراج چندین
امریکا)
صدای
فارسی یا
قرارداد
هر
در
واقعی
مالکین
هویت
نمودند وبا سخنرانی های متفاوت و دادن شعار شهرداری نورث ونکوور
کماکاناین
جدیدبه رفتار
انتقادی
نگرش
که
رسانه
این
همکاران
از
تن
رغم
(علی
ها
مهمان
تنوع
عدم
از
رسانه
دو
این
منتقدان
عنوان پیش شرط هرگونه انتقال ملک
خواستند که ورزشگاه هری جروم را تا آماده شدن ورزشگاه
ملزم به
طرفین
زمین الزم
مدیران
اند.
داشته
ها
گزارش
و
اخبار
انعکاس
در
موسسه
گرایان
چپ
های
نوشته
ها و
باشد ودیدگاه
همیشگی
یاانتشار
بازبماند .برای جمع آوری امضا های بیشتر مقرر شد هر نفر از ده نفر از
به
را
خود
واقعی
مالکیت
تا
باشند
افراد به
بسیاری
همکاری
نامهقرارداد
امریکا به
وآناصالحطلبان مذهبی و دوستداران رهبر
امضا ازنمایند.
اطالعیه
مندرجودر این
صدایاعتراض
جمهوریبخواهند که
دوستان خود
دسترســی در
صورت
همچنینداشته
جایی در برنامهها
قابلمیتواند
عمومیآنو هم
اسالمی که
مهمانان
پرداخت به
محدودیت
بودجه
بعدازظهر
ساعت چهار
سییاام نوامبر
کمبودتاریخ
علتهمه در
قرار شد که
برقرارکنند.
کانادا ثبت
تمام
پرداخت
بودجهای برای
گویند
آمده می
دادهاند و
اخبارجرومپایان
در رفتن
شود) و به حاشیه
مناطقتوازن
باشد اگر
شهرداری سیتی
اصوالمقابل
جروم تا
وازهری
گرد هم
پارک هری
2019
ســال
در
کلمبیا
بریتیــش
جروم راتا
مطلبکه هری
بخواهند
مشاورانش
به از شهردار و
جمهورینموده و
و گزارشها و افراد ساختارشکن از منظرراهپیمایی
برخی از
ندارند؛ اما
نوشتن
تحلیلگران برای
فهرستی از اطالعات مربوط به مالکیت
جدید باز نگه
البیورزشی
مجموعه
ساخت
دارنداین جهات مستثنا
اسالمی از
جمهوری
نزدیکان
اسالمی شکایت میکنند.
واقعی در استانی را ثبت کرد که برای
change.org/keepharryjeromeopen
همهای محدود سازی بوده و هستند.
سیاست
فارسی
بیسی
عموم بی
البته
در کبک
است.
دسترسی
قابل
از هم میهنان استدعا داریم پس از امضای پتیشن ازده نفر از دوستان خود
هایعمل میکند و بدون
امریکا
صدای
از
تر
هوشمندانه
خوداین میان نیاز دارد تا شرکت
در
بخواهید که پتی شن را امضاء نموده و روز  ۳۰نوامبر ساعت چهار بعدازظهر
دعوت بسیار محدود شغل و شهروندی به اضافه انجام ماموریت ممکن است
با
و
سیاه
فهرست
کردن
درست
ثبتی موجــودش را از لحاظ مالکیت
در پارک هری جرم نبش خیابان النزدیل و۲۳شرقی
آییم.هایی برای
محیط
به
تدریج
به
زبان
فارسی
های
رسانه
ظاهر،
کردن
درست
تالش میکند با
ناهمرنگ
هویت کند.
افراداحراز
ازواقعی
برای اعتراض و راهپیمایی تا شهرداری سیتی گردهم
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چهل سال پيش در همين روز

قاب امروز

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه26آذر ماه1358
(برابر با 27محرم17،1400دسامبر )1979نقل شده است

امام:اگرعالميفاسدشود،عالمفاسدمیشود

پاسداران مس���جد ابوالفضل تهران و ستاد تبليغات
اسامي بابل ،ديروز در قم بحضور امام رسيدند و با ايشان
ديدار كردند.رهبر ،انقاب اس���امي ايران ،در جمع ديدار
كنندگان سخناني به اين شرح بيان فرمودند:
 ...شما از جنود «لشكر اسام هستيد .شما كارمندان
فروردین :ممکن اســت شــما به خاطر اینکه چیز مهمی را از دست دادهاید،
امام زمان و اس���ام هستيد .توجه كنيد كه مبادا خطا از شما
احساس خوبی نداشته باشید .هنوز هم نظریه کند و کاو کردن یک مشکل برای
برخاف مسير اسام و مسير جمهوري اسامي
سربزند و
فهمیدن اینکه چه کاری الزم است انجام شود ،نظریه خوبی است .شما باید جنبه
همینيك وظيفه خطير براي ما و شما كه نماينده
برداريد .اين
خوب هر چیزی را تشــخیص بدهید .اما اگر اشتباهی رخ دادقدم
بهتر است
امام زمان هستيد ،ميباش���د .نماينده امام زمان ،اگر خداي
االن با آن موضوع برخورد کنید.
ناخواسته قدمي كج بردارد ،مردم بروحانيت بدبين ميشوند و
شدند،روحانيتشكستميخوردوشكست
اردیبهشت :شما بــرای اینکه متوجه شوید که خط سیر اگر
بدبينرا به
مردم شما
جدیدتان
شكست اسام است .اگر در اين طبقه ،اشخاصي
روحانيت،
جایی که میخواهید نمیرســاند ،شاید نیاز داشته باشید که زمان کافی صبر
مصالحدراسام عمل بكنند ،جرمي است كه از آن
برخاف
این حس
کنید .با تجدید نظر کردن در آنچه که شما هر روز انجام میدهید،
اگرروزعالمي فاسد بشود،
است.
بدتر
معاصي
تمام
از
و
كشي
آدم
باید
شما
است.
شما به وجود میآید که این کارها مسیر زندگی همیشگی شما
چهل سال پيش در همين
سپاهماه1358
دوشنبه26آذر
اطالعات روز
كهاز روزنامه
مطالب
پاسداران
ميكنيد،
خدمت
عالمفاسدميشودوشماتماميهم
هدفهای بلند مدت خود را تغییر دهید.
(برابر با 27محرم17،1400دسامبر )1979نقل شده است
اس���ام هستيد و شما هم اگر خطائي بكنيد ،ميگويند سپاه
امام:اگرعالميفاسدشود،عالمفاسدمیشود
اگرچه
خرداد  :شما برای انجام دادن وظایفتان چندین راه در پیش رو
هستند.
اين چنين
دارید واسام
پاسداران
مس���جد ابوالفضل تهران و ستاد تبليغات
پاسداران

سه شنبه  26آذر  1398ـ سال نود وچهارم ـ شماره 27452
قاب امروز

موالنا ج���ال الدين محمد صوفي بزرگ و صاحب
مثنوي  17دسامبر  26( 1273آذرماه) در قونيه درگذشت و
هر سال به اين مناسبت مراسمي در كنار مزار او بر پا مي شود
كه يك هفته به طول مي انجامد.

ايشان
رسيدند و با
بحضور امام
ديروز در قم
اسامي بابل،
برای
این راهها اختیارات زیادی را به شــما میدهند ،اما شرایط کار کردن
يافت
افزايش
5دالر
بشكهاي
شماايران
نفت
قیمت
ديدار كردند.رهبر ،انقاب اس���امي ايران ،در جمع ديدار
سخت تر میشود .تا موقعی شما واقعاً کارتان را شروع نکرده اید توضیح
اي���ران بهاي انواع
پارس �
كاراكاس �
بيان فرمودند:
خبرگ���زاريبه اين شرح
دادن كنندگان سخناني
هستيد .شما
بشكهاسام
جنود «لشكر
خودتان5دالر  ...شما
اینکه چه مراحلی باید طی شود ،کار سختی است تا جایی که الزم
كارمنداناكبر
داد.علي
افزايش
برايازهر
است خود را
نفت خام
امام زمان و اس���ام هستيد .توجه كنيد كه مبادا خطا از شما
را با آن تطبیق بدهید.
اوپك
كنفرانس
شركتودر
معينفر وزير نفت ايران
اسامي
مسير جمهوري
براي مسير اسام
كهبرخاف
سربزند و
قدم برداريد .اين يك وظيفه خطير براي ما و شما كه نماينده
گفت:
در كاراكاس به س���ر ميبرد ،ضمن اعام اين خبر
امام زمان هستيد ،ميباش���د .نماينده امام زمان ،اگر خداي
نفتمی
بهايشما
تیر :کمتر فعالیت کردن و بیان کردن احساساتتان باعث ناراحتی
ميشوند و
بروحانيت
بردارد ،مردم
قدمي كج
ناخواسته
قيمت
بدبيناين
يافته و
افزايش
5دالر
بشكه
شود،در هر
ايران
برای آنکه معموالً برایتان راحت است که مشکالت را حل نشده رها کرده و در اگرمردمبدبينشدند،روحانيتشكستميخوردوشكست
دريافت
دس���امبر
از دهم آذر ماه برابر با اول
خريداراناشخاصي
ازاگر در اين طبقه،
است.
روحانيت ،شكست اسام
موردشان صحبت نکنید .با وجود این شما اکنون میتوانید به پیشرفت احساسی
برخاف مصالح اسام عمل بكنند ،جرمي است كه از آن
خواهد شد.
مهمی دست یابید ،اما نمیتوانید با موانعی که وجود دارند مقابله کنید.
آدمكشي و از تمام معاصي بدتر است .اگر عالمي فاسد بشود،
کنند
ديدن
المپیك
از
توانند
مي
ايراني
فقط،360
عالمفاسدميشودوشماهمكهخدمتميكنيد،سپاهپاسداران
كميتهميگويند سپاه
خطائي بكنيد،
هستيد وازشما هم اگر
تشكياتي
س���وي
اس���اماي كه
براس���اس برنامه
مرداد  :شــما بیش از حد واقع بین هستید ،بهتر است برای پیشبرد افکارتان پاسداران اسام اين چنين هستند.

اندرزمهمبهرايدهندگان

 26آذرماه ( 1330دكتر محمد مصدق نخست وزير
وقت) در آستانه انتخابات دوره هفدهم قانونگذاري يك
نطق مهم سياسي �� آموزشي خطاب به ايرانيان ايراد و ضمن
آن تاكيد كرد كه اين انتخابات ،نخس���تين انتخابات پس از
مش���روطيت خواهد بود كه در آن نفوذ خارجي و دخالت
اربابقدرتوسياستوجودنخواهدداشت.اينانتخابات،
كاما آزاد خواهد بود و راي دهندگان بايد با درنظرگرفتن
وجدان و منافع ملي هركس را كه مايلند و به شايس���تگی،
دلسوزي و درستی او اطمينان دارند انتخاب كنند .
مبارزه با فساد اداری در ايران

 24آذر م���اه  1342مصادف با عيد مبعث ،ش���اه در
كشيد،از
ساعت طول
گلستان كه 5
لباسكاخ
پوشیدنعيد در
اهواز ـ آرزوی «پرند» دختر مبتال به سرطان بامراسم اين
علی معرف
شد/عکس از :
برآورده
عروس
مطبوعات خواست كه در مورد فساد اداری به مردم هشدار
دهند .بايد از هرگونه انحرافی در اين زمينه كه آگاه ش���وند
پند بزرگان
سرایه
قضيه را تعقيب كنند و بنويسند تا مردم هم در كشف فساد
كمك كنند و فاسد شناخته و دستگير شود و ديگران هم وارد
زندگی بش���ر
نمای
تم���ام
آيينه
تاري���خ
نمی شود عميقا و
روزنامه نگار
بدون كمك
نشوند.
كار فساد
زمشكتر سيهتر سنبلت بی
به صورت ريشه كنی با فساد اداری مبارزه كرد.

يافتتسليم
ايران
المپيك
كميته
المپيك مسكو
گاهی ایده آل گرا نیز باشید.شما اصال به رویاهایتان اجازه نمیبازي
افزايش
ملياي5دالر
ايرانبشكه
بهنفت
قیمت
هايوارد ذهن
دهید که
خواهندبهاي انواع
پارس � اي���ران
خبرگ���زاري
شده ،فقط  360تن از كاراكاس �
توانست
ايراني
ورزشدوستان
شما شوند اما برای این که انگیزهای برای پیشرفت مقاصدتان داشته باشید به رویا نفت خام خود را 5دالر براي هر بشكه افزايش داد.علياكبر
بایدهاي
هستیدبازي
پردازی احتیاج پیدا میکنید.شما بیشتر به فکر امروزتان از
نمايند.ايران كه براي شركت در كنفرانس اوپك
ديدنوزير نفت
المپيك معينفر
برای آینده
تان نیز برنامه ریزی داشته باشید.

در كاراكاس به س���ر ميبرد ،ضمن اعام اين خبر
گفت:شد
مصادره
اموال امیر اعظم و شاهزاده فیروز میرزا
بهاي نفت ايران در هر بشكه 5دالر افزايش يافته و اين قيمت

امروز در تاريخ

درگذشتموالناجاللالدينمحمد

هزاران دل اسير كاكلت بی

است.

سیمونبولیواراعالماستقاللکرد

17دسامبر س���ال  1830سيمون بوليوار قهرمان م ّلي کانت
و مظهر اس���تقال التين هاي قاره آمريكا در  47سالگي از
زآه و ناله تأثيری نديدم
استعمارخشن و
زندگی
زندگی
تفاهم در
اگر
نباشد،به قطع
بوليوار كه كمر
درگذش���ت.
بيماری سل
اس���پانيا در آمريكاي التين بسته بود در همين روز در سال
برآوردهدلت
عروسگويا
سختتر
خاراپوشیدن لباس
زسرطان با
اهواز ـ آرزوی «پرند» دختر مبتال به
شود.
1819می
شد/عکساز:بیعلیمعرفمرگبار
«گران كلمبيا» را اعام كرده بود .در آن زمان
استقال
بزرگان
پند
سرایه
به مجموعه ونزوئا ،كلمبيا ،اكوادور ،پرو «گران كلمبيا» می داروین
باباطاهرعریان
تاري���خ آيينه تم���ام نمای زندگی بش���ر گفتند.
زمشكتر سيهتر سنبلت بی
نخستینپروازباهواپیما
است.
هزاران دل اسير كاكلت بی
 17دسامبر سال  1903در صحراي «كيتي هاك» ايالت
کانت
كاروليناي شمالي آمريكا برادران رايت هواپيمايي را كه در
زآه و ناله تأثيری نديدم
و
اگر تفاهم در زندگی نباشد ،زندگی خشن
ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
كارگاه دوچرخه سازي شان بر پايه استفاده از مقاومت هوا
ز خارا سختتر گويا دلت بی
شود.
می
مرگبار
ساخته بودند به پرواز در آوردند كه به عنوان نخستين پرواز
باباطاهرعریان
داروین بشر با هواپيما ثبت شده است.

خريداران دريافت
آذر ماه برابر با
از دهم
شاهرود
دس���امبر ازاسامي
دادستاناولانقاب
س���وي
سمنان � از
خواهد شد.
اميراعظم
خاندان
هاي
دارائي
و
ام���وال
كليه
توقيف
شهریور  :شــما حس تازه ای درباره اهدافتان دارید و حكم
نقشه ای
خوشبختانه
فقط،360ايرانيميتوانندازالمپیكديدنکنند
تشكياتي
كميته
س���وي
از
كه
اي
برنامه
براس���اس
داشتهميرزا صادر شد ،در اطاعيهاي كه بهمين
یادفيروز
شاهزاده
دارید؛ و اکنون وقت آن است که طرح و نقشه خود را اجرا و
کنید .اما به
بازيهاي المپيك مسكو به كميته ملي المپيك ايران تسليم
اسامي
انقاب
دادستاني
است:
آمده
يافت
انتش���ار
منظور
کنید.
ریسک
خود
باشید که مجبور نیستید که برای باال بردن شانس موفقیت
شده ،فقط  360تن از ورزشدوستان ايراني خواهند توانست
نمايند.
ديدن
المپيك
هاي
بازي
از
در
را
شما
دانید
می
فقط با حالت مثبت حاضر شوید و کاری را انجام دهید که شاهرود براساس وظيفه شرعي و قانوني خود حكم توقيف
اموالامیراعظموشاهزادهفیروزمیرزامصادرهشد
راه تان موفق تر میکند.
اعظم
اساميامير
خاندان
شاهرود
غيرمنقولانقاب
منقولازوس���وي دادستان
كليه اموال و دارائيهاي سمنان �
ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ
5147
حكم توقيف كليه ام���وال و دارائيهاي خاندان اميراعظم
از:
عبارتند
كه
را
و شاهزاده فيروز ميرزا صادر شد ،در اطاعيهاي كه بهمين
اميرثبات
احساسات بی
مهر  :حواســتان جمع باشــد که برنامههایتان را بر اساس
عضدي
توران تاج
�2آمدهخانم
يداله خان
�1
انقاب اسامي
است :دادستاني
عضدييافت
منظور انتش���ار
www.iranianshistoryonthisday.com
خود پایهریزی نکنید ،برای اینکه اگر احساسات شما تغییر کنند ،پایه و اساس شاهرود براساس وظيفه شرعي و قانوني خود حكم توقيف
ﺣ�ﻞ
حميده
عضدي  �4بانو
معروف به خانم امير  �3بانو عزيزه
سودوکواعظم
جدولو غيرمنقول خاندان امير
كليه اموال و دارائيهاي منقول
جدول
ﺳـﻮﺩ
ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ
ﻭﻛـﻮسودوکو 2634
معروف به ش���اهزاده فيروز ميرزا 5147
متفاوتی
برنامههای شما به هم میریزد .به جای اینکه تالش کنید چیز خیلی
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
معزيعبارتند از:
را را كه
فيروز
عضدي �5
ﺟﺪ��
آسان توران تاج عضدي
 �1امير يداله خان عضدي  �2خانم
کمی
باید
است.
به دست بیاورید ،فکر کنید ببینید چه چیزی برای شما بهترین
صادر و توقيف نمايند.
ﺣ�ﻞ
معروف به خانم امير  �3بانو عزيزه عضدي  �4بانو حميده

عاقالنهتر عمل کنید.

ش���اهزاده فيروز ميرزا
معروف به
فيروز
عضدي �5
مسكن
معزيوام
بهره
حذف
شرايط
صادر و توقيف نمايند.

امور اقتصادي
وزير
صدر
امروز كسب اطاع شد بني
مسكن
بهرهوام
شرايطحذف
آبان  :مسیر شما بسیار هموار شده است ،اما هنوز هم موضوعی ناراحتکننده به
اقتصادي
همچنينوزير امور
اطاع شد بني صدر
ازظهر امروز كسب
طرح
جزئيات
فردارئوس و
و دارائ���ي بعد
نام واقعیت وجود دارد که تزلزلی در مسیر شما پدید میآورد .روی امور کاربردی و دارائ���ي بعد ازظهر فردارئوس و همچنين جزئيات طرح
مصاحبهاي
ادغام را
بانكها
ادغام
چگونگي
طيطي مصاحبهاي
بانكها را
چگونگي
بانكي و
حذف بهره بانكي و حذف بهره
و عملی کار کردن شما را از تخیالتتان دور میکند ،اما اجازه ندهید که این امور
قبل در وزارت
چندي
چندياز
اي���ن طرح
ميكند.تهيه
اعام ميكند.تهيه اعام
امورامور
وزارت
در
قبل
از
طرح
اي���ن
رویاهای شما را به کلی نابود کنند .تصویر ذهنی دائمی از آینده داشتن به حد اقتصادي و دارائي شروع شده بود و اين طرح هفته پيش آماده
ديروز درآماده
بانكهاپيش
هفته
بهره واين
بود و
اقتصادي و دارائي شروع
طرحادغام
چگونگي
شدهحذف
گرديد.طرح
کافی سر شما را شلوغ نگه میدارد.
ماقات با امام خميني مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.
ديروز در
بانكها
ادغام
چگونگي
و
بهره
گرديد.طرح حذف
گفته ميشود يكي از مهمترين تصميماتي كه در طرح
براي
قرارلغو بهره
ش���ده است
مورد اتخاذ
ادغام بانكها
حذف بهره و
گرفت.
بررسي
مطرح و
خميني
ماقات
کنید،بااماامامسنت
آذر  :شاید شما برای رسیدن به هدفهایتان به راه جدیدی فکر
خريد خانه و محل سكونت ميباشد.
میشوددر طرح
تصميماتي كه
مهمترين
از
يكي
ميشود
گفته
حکم فرمایی خواهد کرد و شما به راهی رایجتر و معمولی کشیده میشوید .به
دکههايحاشیهخیابانهاتخريب
تهران
ش���دهشهردار
محمد توسلي
مهندس
گفتگوئيبراي
لغودربهره
است
اتخاذ
ادغام بانكها
حذف
بهرهراوشروع
خودتان
جای تسلیم شدن ،در هفتههای آینده قبل از اینکه بخواهید کار
متوسط
مركب از نمايندگان
باخبرگزاري پارس گف���ت :كميتهاي
ميباشد.
سكونت
محل
و
خانه
خريد
با
را
تان
درونی
های
کنید ،آن را تقویت کنید .سعی نکنید که همین االن تجربه
دادستان تهران ،ش���وراي همكاري و نظارت مردم ،كميته

ه

ه
م

ﺟﺪ��
5146

م
خ

م

5146

خ

م

بررسيهاي
تهران ،پس از
شهرداري
حاشیهمنطقه يك و
دکههاي انقاب
میشود
تخريب
خیابانها
افراد دیگر سهیم شوید.
الزم ،حكم تخريب براي كيوس���كها و دكههاي خيابان
گفتگوئي
تهران
توسلي
مهندس محمد
مرحلهدرآن مورد اجراء
شهردارو اولين
ملت صادر كرد
جنوبي پارك
پارس گذاشتهشد.
باخبرگزارياکنون
دی  :برنامه ریزی کردن برای آینده احتماال بارزترین کاری است که شما
گف���ت :كميتهاي مركب از نمايندگان
ايران رأي دادگاه الهه را دريافت نخواهد کرد

برنامه
دیگران
انجام می دهید .با این وجود شما ممکن است اجازه دهید اکنون
كميته
مردم،
نظارت
وزير و
همكاري
ش���وراي
تهران،
دادستان
اسامي،
جمهوري
امور خارجه
صادق قطبزاده
ریزی و مدیریت کنند ولی بهتر است زمام امور را خودتان به دست بگیرید .هیچ ايرانديشبضمنكانلميكنخواندنرأيدادگاهبين
الملليهاي
بررسي
از
پس
تهران،
شهرداري
و
يك
منطقه
انقاب
الهه ،اعام كرد كه به كنسول ايران در الهه دستور داده است
خودتان باور
کس بهتر از خود شما نمیداند چه چیزی برای شما مهم است.
خارجه ايران
برايعنوان رأي دادگاه را
تخريب به هيچ
خيابان
نكند.وزيرهاي
دريافتو دكه
كيوس���كها
الزم،بهحكم
در اين زمينه اظهار داشت :همانطور كه قبا نيز گفته شده بود،
داشته باشید.
اجراء
كرد و
صادر
مورديكن
آنرا كان لم
مرحلهالهه
اولين بينالمللي
طرفه دادگاه
تصميم يك
جنوبي پارك ملت ما
اعام ميداريم ،زيرا مسئله گروگانها ،بخشي از يك مسئله
گذاشتهشد.

بهمن  :مادامی که شما نسبت به آنچه که در پیرامونتان ااتفاق میافتد بیخیال بزرگتر ،يعني سياست آمريكا وجنايات شاه مخلوع است
کرد
الهه را
دادگاه
ايران رأي
مگر
نخواهدباشد،
دريافتنميتواند موثر
العملي يا تصميمي
هيچ عكس
و
دارید که
هســتید ،دل شــما هم آنها را مهم نمیپندارد .زمانی که شما تمایل
خارجهمسئله رسيدگي
علت العلل اين
اينكه به
جمهوريشود.اسامي،
مباني وامور
وزير
قطبزاده
صادق

ل
ز
ه

سخت

ديشب توجه
جزئیات آن
ضمنكانلميكنخواندنرأيدادگاهبينالمللي
در حالی روی یک تصویر بزرگ تمرکز کنید که بیشــتر بهايران
میکنید ،مشکالتی به وجود میآیند .پیشنهاد میشود زمانی که نکات مبهم در
الهه ،اعام كرد كه به كنسول ايران در الهه دستور داده است
حال حل شدن هستند نگرش مثبت خود را حفظ کنید.
به هيچ عنوان رأي دادگاه را دريافت نكند.وزير خارجه ايران
اظهار داشت :همانطور كه قبا نيز گفته شده بود،
در اين زمينه
اسفند  :شما فرصتی خواهید داشــت که استعدادهای سیاستمدارانه خود را
طرفه دادگاه بينالمللي الهه را كان لم يكن
افراد يك
تصميم
دیگر را
نشان دهید .ظاهرا ً شما بدون داشتن حس رقابتی محدودیتماهای
زيرا مسئله گروگانها ،بخشي از يك مسئله
ميداريم،
اعام
میشناسید و میتوانید با توجه به این محدودیتها بهشان انگیزه بدهید که از
سياست آمريكا وجنايات شاه مخلوع است
يعني
بزرگتر،
نهایت
که در
نهایت توانایی شان استفاده کنند .از عمل گرا بودن نترسید ،چرا
و هيچ عكسالعملي يا تصميمي نميتواند موثر باشد ،مگر
باعث میشود تاثیرگذاری بیشتری داشته باشید.
اينكه به مباني و علت العلل اين مسئله رسيدگي شود.

ﺣ�ﻞ 2633

ل
ز
ه

ﺳ

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  ۱553جمعه  14آبان ۱۴۰۰
 43شماره  ۱455جمعه  2۹آذر ۱۳۹۸
طراحجدولها:داود بازخو
جانشين

واحد تنيس
پوشيده
ماه هفتم
سرياني ازبین عزیزانی که هر هفتهعيب
سطح
شماره مجله ،اسم
واحدذكر
كاهلتعداد حرف خواسته شده را با
جدول شرح در متن مجله را حل کرده و
آن دسته از خوانندگانی که نسبت
يگانه

رگ
ساحر

جدول شرح در متن
طراحجدولها:داود بازخو

نوعي انگورجانشين

به جدول های این صفحه پیشنهاد
مشهورانتق�ادی دارن�د می توانن�د
كليسايي و ی�ا
در استانبول
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه
بس  09304740289پیامك نمایند.

رگ
ساحر

پسر سهراب

نوعي انگور

صفحه اينرنتي
از اجزاء

پسر سهراب

كم بها

صفحه اينرنتي

فرهنگمعروف

غالف شمشير

خشكي

باعث
گشاده
باعث

گياهي

واحدمقاومت

ماه

نوعي نمايش
گلي زيبا
ماه

ذرت
جنگ

مترسك
ذرت

خواهر

مترسك

تاكنون
رودي در
اروپا

خاك سرخ

گلي زيبا
مادر باران

غالف شمشير

رواديد

جوانمرد واحد سطح

آنتن بشقابي

نوعي نمايش

تشر

هميشه

فرانسوي

كم بها

عيب

كاهل

عابد مسيحي جنگ

خشكي

گشاده

قديمي

از گلها هميشه

فرانسوي

تشر

يگانه

طرف

خاك سرخ اثري از اميل
زوال

مادر باران

عابد مسيحي

بي كاره
داخلي بدن
فرهنگمعروف

بي كاره

ماه هفتم
سرياني

كليساييمشهور
در استانبول
بس

از گلها

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

واحد تنيس قديمي

پوشيده

طرف

حرف ( ی ) چه تعداد است؟

مادر حضرت
از اجزاء
اسماعيل(ع)
داخلي بدن

اثري از اميل
زوال

جوانمرد
آنتن بشقابي

موجودي
خيالي
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حرف ( ی ) چه تعداد است؟

مادر حضرت
اسماعيل(ع)

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

مفصل در

بخل
موجودي
مظهر
خيالي خون آشامي
مفصل در

بخل

مظهر
خون آشامي

از حواس
پنجگانه

ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد
قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:
رواديد
جدول متقاطع
از حواس
خواهرخوب شدن
ناجور
حروف درخواس�ت ش�ده در هرپنجگانه
شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده
جدولها زیر نظر :داود بازخو شاه ميوهها ميوه تلفنيآن به تلگرام (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) یا از
كشوري عربي
عزيز همه
BAZKHOO @ yahoo.com
عشوه گر
دارد .البته همراه نام و
طریق پست به آدرس مجله،در هر شماره ضرورت
خوب شدن
ناجور
زمان تولد
خالص
نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده میشوید.
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تعداد
چه
)
(ر
حرف
عربي
كشوري
تلفني
ميوه
چاهي در
عزيز همه

تاكنون
رودي در
اروپا

شاه ميوهها

پادشاهان

دوزخ
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الكتريكي
دارويي و
افقي:
زمان تولد
نوعي
خوراكي لوازم التحرير
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حلوااي جهاني كه كارش یاري رساندن به آسیب چاهي1
موسسه
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مقاومت
واحد
گياهي
پادشاهان
دوزخ
الكتريكي
وي
دارويي و
گياهبالیاي طبیعي است ـ فیبر شیشه
جنگ یا
از
دیدگان
1
نوعي حلوا
خوراكي لوازم التحرير
قطار
ستمگر ـ طفیلي
 .2پوششي زنانه ـ
عدد ورزشي
فرزند نوه
وي
گياه
 .3تندرو ـ كارش داد و ستد پول است ـ صومعه ـ تكرار 2
شهري در
سازي زهي
عدد ورزشي
فرزند نوه اسكاتلند
حرف سوم
3
شهري در
پنج آذري
اكي
 .4ماه خارج ـ منقار مرغ ـگياهيخور
سازي زهي
در فارس ـ مغرب
شهري
اسكاتلند
دادن كار ـ آبزي ـ غذایي 4
تصديق
سالحي
پنج آذري
خوراكي
 .5تكرارش درختي است ـگياهي
انجام
روسي
جنگي
بشارت
تصديق
سالحي
گوشت
از
بشارت 5
باران اندك
روسي
لوله گوارشي
جنگي
تحصیلي ـ كاریز ـ عقاید
مقاطع
اندك
 .6ازباران
گوارشي
لوله
زمينه
بحر
 6جد ول سود وکو 3864
 .7شكلي هندسي ـ نژاد مردم روسیه ـ دوباره
موسيقي زمينه
بحر
3864
جد ول
كوچك  3r3طوری قرار د هيد
وکوهای
سودمربع
جدول و
ستون
اعد اد  1تا  9را د ر هر سطر و
تكان شديد
سودوکو
نظامي موسيقي
شیرینيهركه7
 3rطوری قرار د هيد
كوچك 3
فقطمربع
ستون و
سطر
كوچك1ـتا  9را د ر
 .8تندر ـ وسیلهاي الگومانند ـ خرد ،اعد اد
تكان شديد
شود .
های د رج
يك بار
هروعد د
نظامي
كه هر عد د فقط يك بار د رج شود .
پاره آتش اصفهان
پاره آتش .9مورچه ـ دستگاهي در اتومبیل كه نیروي الزم را به 8
خسارت
9 1
خسارت
سوره
جمع
سازد ـ
منتقل مي
چرخها
حل جدولمتقاطع اعالمتعداد 9
ب�رای
عزیز:
خوانندگان
توجه
قاب�ل
پريدني برقي
پريدني برقي
توخالي
متقاطع
جدول
اسامی 9
شباهت ـ سحاب ،میغ ـ جزیرهاي ایراني ـ سازي 1 2
توخالي
هيچهيچ
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پسوند
.10
درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده
حروف
شيريني
شيريني
10 7 5
1ـ نیلوفر 4
زهيفوتفوت
پرتوزاده ـ تهران
اصفهانياصفهاني
تلگرام (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) یا از
آن به
جدولها زیر نظر :داود بازخو
بستني بابستني با
شهرکرد
2ـ ابراهیم یوسفی ـ
2
البتههند
اقیانوس
جزیرهاي
كردن ـ
محلبهآرد
.11
همراهدرنام5و11
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ضرورت
پوچهرـشماره
مجله،در
آدرس
طریق پست
تصديق
شكالتيشكالتي
روكش روكش
تصديق
آلماني
آباد
خرم
ـ
نوری
سمیرا
3ـ
ماداگاسكار
شرق
6
2
3
7
9
آلماني
حرف (ر ) چه قلق
نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده میشوید12.قاب�ل توجه خوانندگان عزیز :ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد
تعدادكاراست؟
قلق كار
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 .12دانش ـ ابر سفید ـ آشكار ،هویدا
9
1
خاندان
حروف درخواس�ت ش�ده3در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده
خاندان
افقي:
كجي
 .13شكل موهوم بچه ترسان ـ استارت دستي ـ كجاوه
1ـ نیلوفر پرتوزاده ـ تهران
13
كلينيك
كجي
آن به 4 11
16 16:30
ساعتهای 814تا 15
(در 13
تلگرام 12
بازخو 10 19 8 7 6
جدولها زیر 3نظر :د4اود 5
2 1
روزهای17شنبه تا چهارشنبه) یا از
آسیب
به
رساندن
یاري
كارش
كه
جهاني
اي
موسسه
.1كلينيك
ـ حرف ندا
2ـ ابراهیم یوسفی ـ شهرکرد
پست به آدرس مجله،در 3
مسیح(ع) ـ 7میوه2موكت 14طریق 9
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1ضرورت دارد .البته همراه نام و
هر شماره
شیشه
فیبر
ـ
است
طبیعي
بالیاي
یا
جنگ
از
دیدگان
 .14از حواریون وفادار حضرت
قاب�ل توجه خوانندگان عزیز :ب�رای حل جدول متقاطع اعالم
3ـ سمیرا نوری ـ خرمآباد
ستمگر ـ طفیلي
پوششي زنانه ـ
3852در 7
است؟تعداد  159نام3
متقاطع
.2جدول
قرعه کشی شرکت داده میشوید.
جدولتماس
ذکر شماره
خانوادگی و
برندگان
اسامی
كرجي ،قایق
2شده ـ مكان ـ
تعداد
(ر
حرف
ارس�ال تصویر حل شده
چهبه همراه
هر)شماره
ش�ده در
حروف درخواس�ت
تكرار
ـ
صومعه
ـ
است
پول
ستد
و
داد
كارش
ـ
تندرو
.3
1ـ نیلوفر پرتوزاده ـ تهران
هفتگی
 13آذر 98
16:30گرامي
فرش ـ
ماده
متضاد
اطالعاتبه .15
حرامچهارشنبه) یا از
روزهایـشنبه تا
هایـ 8تا
ساعت
تلگرام (در
آن
بازخو
اود
د
نظر:
زیر
جدولها
16
افقي:
حرف سوم
سرانگشت
اكنون ـ
فروشي ـ
هفتگیبهبرنج
آذر  98اطالعات طریق .163
13 @ yahoo.com
BAZKHOO
دارد .البته همراه
شماره ضرورت
مجله،در هر
آدرس
پست
شهرکرد 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
یوسفی ـ 4 3
ابراهیم 2
رساندن نامبهوآسیب 2ـ 1
 .4ماه خارج ـ منقار مرغ ـ شهري در فارس ـ مغرب
یاري
كارش
كه
جهاني
اي
موسسه
.1
3 17ـ سمیرا نوری ـ خرمآباد
قرعهشمال
كشوي در
قزح
قوس
نام .174
اروپامیشوید.
شرقيداده
کشی شرکت
شمارهـتماس در
خانوادگی و ذکر
عمودی:
درختيچه
حرف (ر )
است؟ـ آبزي ـ غذایي
تعداددادن كار
است ـ انجام
 .5تكرارش
شیشه
فیبر
ـ
است
طبیعي
بالیاي
یا
جنگ
از
دیدگان
عمودي:
1
گوشت
از
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افقي:
طفیلي
ستمگر ـ
زنانه
پوششي
عالوه بر مزیت سابق
مزیتي
وزیرــ داراي
نخست
.15 .2
 17موتور راههاي
 16نوعي
پیشین ـ
شوهر 15
پسر زن13از 14
12 .13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
عقاید
ـ
كاریز
ـ
تحصیلي
مقاطع
از
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 .1موسسهاي جهاني كه كارش یاري رساندن به آسیب
تكرار 2
صومعهـ ـموزه
سبك بدني
تمرین
پاكستان
.26 .3
ناهموار ـ فلكه
است ـ
ستدـپول
فرهنگيداد و
مركزكارش
تندرو ـ
فیبردوباره
روسیه ـ
هندسي ـ
.7
شیشه
مردماست ـ
نژادطبیعي
بالیاي
شكليجنگ یا
دیدگان از
1
سومشهر پاریس
مشهور
 3جاي اتومبیل ـ طمع زیاد ـ جریان داشتن ـ پدر
.14
حرف
طفیلي ـ خرد ،كوچك ـ شیریني
الگومانند
وسیلهاي
 .8.2تندر
ستمگر ـ
پوششي ـزنانه ـ
7
 .3 2نام طایفهاي از تركمنان ایران ـ قندیل ـ بانمك
مغربتر ـ  .15قومي ایراني ـ میوه ساالدي ـ هجوم ،حمله ـ جوان
اصفهانـ كارش داد و ستد پول است ـ صومعه ـ تكرار  .4ماه خارج ـ منقار مرغ ـ شهري در فارس ـ
 .3تندرو
8جوي خون
 4.16آهار زننده ـ ژرفا ،عمق ـ رنگها
سوم
حرف
را
الزم
نیروي
كه
اتومبیل
در
دستگاهي
ـ
مورچه
.9
به .5تكرارش درختي است ـ انجام دادن كار ـ آبزي ـ غذایي
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مغرب
ـ
فارس
در
شهري
ـ
مرغ
منقار
ـ
خارج
ماه
.4
سوره
جمع
ـ
سازد
مي
منتقل
چرخها
از 9
گوشت
5
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بخشي از یك بیمارستان ـ گونهاي سنگ آذرین
عقاید
معلمكاریز ـ
تحصیلي ـ
 .10پسوند شباهت ـ سحاب ،میغ ـ جزیرهاي ایراني ـ سازي10 .6از
هنگام ،زمان
دبیرستان ـ
مقاطعكشیده ـ
 .5رنج
گوشت
5
اززهي
6
دوباره
دریايروسیه ـ
درمردم
جزیرهـاينژاد
رده ـهندسي
شكلي
صمغ گیاه ـ
مدیترانه ـ
جزیرهاي در اقیانوس هند در.6 .7
عقاید
ـ
كاریز
ـ
تحصیلي
مقاطع
از محل آرد كردن ـ پوچ ـ
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شیریني
ـ
كوچك
خرد،
ـ
الگومانند
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وسیله
ـ
تندر
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آرایش
دوباره
ـ
روسیه
مردم
نژاد
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هندسي
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7
.7شرق ماداگاسكار
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شیریني
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كوچك
خرد،
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الگومانند
ابراي
وسیله
تندر ـ
اصفهاننوعي شركت سهامي ـ پیرامون ـ موسسهاي مالي ـ
.7 7
سفید ـ آشكار ،هویدا
دانش ـ
.12.8
مورچه ـ دستگاهي در اتومبیل كه نیروي الزم را به 8
اصفهان
 .13شكل موهوم بچه ترسان ـ استارت دستي ـ كجاوه13.9دریا
 .9مورچه ـ دستگاهي در اتومبیل كه نیروي الزم را به 8
 .8عمارت بلند ـ پرندهاي حالل گوشت ـ نو ،تازه
ـ حرف ندا
سوره
جمع
ـ
سازد
مي
منتقل
چرخها
9
چرخها منتقل ميسازد ـ جمع سوره
حضرت مسیح(ع) ـ میوه 9
موكت  .914گرد آمده ـ با طمانینه ـ از شهرهاي سوییس
وفادار
حواریون
 .14از
پسوند شباهت ـ سحاب ،میغ ـ جزیرهاي ایراني ـ سازي  .10پسوند شباهت ـ سحاب ،میغ ـ جزیرهاي ایراني ـ سازي
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 .1015 10جدایي ـ شرم آور ـ سال آذري
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شده ـ مكان ـ كرجي ،قایق
زهي
زهي
 .11تصدیقانگلیسيـخدمتكردنـگلولهتفنگشكاري
 .15متضاد ماده ـ فرش ـ گرامي ـ حرام
 .11محل آرد كردن ـ پوچ ـ جزیرهاي در اقیانوس هند در
محل آرد
رستمكردن ـ پوچ ـ جزیرهاي در اقیانوس هند در 11
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 .1111ـ
 .16برنج فروشي ـ اكنون ـ سرانگشت
شرق ماداگاسكار
ماداگاسكار
شرق
معروف یمني ـ نوعي كبوتر ـ بلندي ـ ساز
 .12پارچه
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هویدا شرقي اروپا
آشكار،شمال
كشوي در
قزح ـ
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سفید ـ
قوسابر
دانش ـ
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دانش ـ ابر سفید ـ آشكار ،هویدا
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عمودي:
 .13شكل موهوم بچه ترسان ـ استارت دستي ـ كجاوه 13
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دستي ـ
استارت
شوهرترسان
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شكل
موتور
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حرف ندا
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موزه
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بدني
سبك
تمرین
ـ
پاكستان
فرهنگي
مركز
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ناهموار ـ فلكه
 .14از حواریون وفادار حضرت مسیح(ع) ـ میوه موكت ـ حرف ندا
میوه موكت 14
مشهور
داشتن ــپدر
جریان
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طمع
ـ
اتومبیل
جاي
پاریسقایق
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شده ـ
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متضادطایفه
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.15
16شده ـ مكان ـ كرجي ،قایق
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برنجخون
جوي
 .16آهار زننده ـ ژرفا ،عمق ـ رنگها
فروشي ـ اكنون ـ سرانگشت
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حرام
خاصيـ
گرامي
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ـ
نوكي
مداد
ـ
اش
سازنده
و
ساختمان
.4
اروپا
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شمال
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كشوي
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قزح
قوس
.17
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ویژه
به
موسسه
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بخش
مسئول
یا
رئیس
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وزیر
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و
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رئیس یا
تاجرش .17
 .8.4عمارت بلند ـ پرندهاي حالل گوشت ـ نو ،تازه
خالص
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رسوولداير
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 .15قومي ایراني ـ میوه ساالدي ـ هجوم ،حمله ـ جوان
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سياستمدار ،انديشه خويش را درگير رخدادهاي کوچک نميکند

نمایشنامهاي است معروف از شكسپیر

قندیل ـ بانمكتر ـ
ایران ـ
تركمنان
طایفهاي از
.3
آذرین
اي سنگ
بیمارستان ـ گونه
ناماز یك
بخشي

سياستمدار ،انديشه خويش را درگير رخدادهاي کوچک نميکند
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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:

months

Φ

Summer
Bonus^ on select 2021 Forte models

LX AWD

Sportage SX shown‡

84

- 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

$

‡

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

1,000

5

$

76 1.99 %
at

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

ANS

%

+

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:

Φ

- 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
and
cannot
be
applied
to
past
transactions.
Conditions
apply.
Offer
is
subject
to
change
or
cancellation
without
notice.
See
your
participating
Kia
dealer
for
details.
^Summer
Bonus
is
available
on
the
purchase
or
lease
a
$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 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
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
household. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer for details. ^Summer Bonus is available on the purchase or lease of a
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 qualifying
1-877-542-2886.new
Information
this advertisement
is believed to be accurate
the time an
of printing.
Kia is a trademark
of Kia Corporation.
and inpreviously
unregistered
modelat from
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

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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نقاشی

نــیازمــندیهـا
ازدواج

استخدام

برای نگهداری از
یک خانم سالمند در برنابی
به همکاری یک خانم محترم
فارسیزباننیازمندیم.
۱5۵4 ۶۰۴-۳۳۹-۱۸۸۸

آقایی از ایران
مایل به ازدواج
با خانمی از کانادا میباشد.
۱5۵4 ۶۰۴-۹۶۱-۷۷۴۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این مکان برای آگهی شما
رزرو شده است.
با ما تماس بگیرید۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶ :

کالس نقاشی
زیر نظر:
مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015
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

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

تدریس زبان

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
۱5۵4

تدریس
ریاضی  -فیزیک

تمامی سطوح دبیرستان
و دانشگاه

نادره ترکمان
۶۰۴-۳۹۶-۶۶۲۲

فهرستمﺸاﻏل،
خدمات
ونیازمندیها

امورکنسولی
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

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

«با قیمت نازل»

604-771-1762

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

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

تدریسخصوصی-تقویتی

الکتریک

ﻋ��ﺮﺿﺎ�ا��ﯽ
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بﺮاى ﺗعﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺣﻀﻮرى با شماره زﯾﺮ ﺗماس ﺣاﺻﻞ ﻓﺮﻣاﯾﯿﺪ

«هدایت»

604-839-9938

ﻋﻀو رسمی
نﻈاممهندسی
ایران و آمریکا

تعمیرات لوازم خانگی )امین(

(فرانسه ،اسپانیائی ،فارسی

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

Licensed

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

تلفن604-77۳-00۹6 :

آموزشگاهرانندگی
«برنابی و کوکیتالم»

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی

قادری

۶۰۴-۷۷۹-۴۸۲۵

توسط فریده رحمتی

۶۰۴-۹۴۹-۰۲۰۱
۶۰۴-۷۰۰-۵۶۱۵

ﻃراحی وبسایت

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

یونکس
علی فراستی

دفتر ازدواج و ﻃالق 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

19

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 امالك
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
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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

LD
O
S

#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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$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

ـیوی

(ا

(EB-5 Invest

