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بانک مرکزی کانادا:
خ بهره نزدیکتر شده است
زمان افزایش نر 

وکﻼی رسمی بریتیش کﻠمﺒیا در خدمت شما

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

604-227-6000
www.bijan.law

778-558-8272
?Are You Readinag This
این مکان برای آگهی شما رزرو شده است!
برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.
604-921-4726
تیف مکلم ،رئیس بانک مرکزی کانادا با
تکرار پیش بینی دیگر مقامات اقتصادی
کشــور در یادداشتی مطبوعاتی تاکید
کرد نهــاد تحت مدیریت او با توجه به
فروکش کردن رکود اقتصادی ،به زمان
افزایش نرخ بهره نزدیک تر شده است.
وی در یادداشــتی بــرای فایننشــال
تایمز نوشــت« :در سیاست نرخ بهره،

رهنمودهای ما واضح بود ،به این معنی
که تا زمانی که رکود اقتصادی کنترل
نشود ،نرخ بهره را افزایش نخواهیم داد.
ما هنوز به آن مرحله نرسیده ایم ،اما تا
حد زیادی نزدیک تر شده ایم».
زبان ایــن مقاله با تالشهــای اخیر
سیاستگذاران بانک مرکزی کانادا برای
اطمینان دادن به کاناداییها مبنی بر

جدی بودن آنها در مورد تورم مطابقت
دارد ،از جمله تصمیم ماه گذشــته که
طی آن مقامات جدول زمانی افزایش
احتمالی نرخ بهره را به اوایل سال آینده
موکول کردند.
مکلم تاکید کرد که دیدگاه بانک مرکزی
کانادا همچنان بر این پایه استوار است
که فشارهای تورمی اخیر کاهش خواهد

یافت .با این حال او اذعان کرد کماکان
تردیدهای زیادی باقی اســت« :به نظر
می رسد اختالالت عرضه بیش از آنچه
تصور میکردیم دوام داشــته باشد و
افزایش قیمت انرژی بر نرخ تورم فعلی
افزوده است .بانک مرکزی بر اساس نرخ
تورم در صورت نیاز سیاستهای خود را
تعدیل خواهد کرد».

مدیریت امﻼك مسکونی
و خدمات اجاره

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 امﻼك

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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آیند ه
جنبشهای اعتراضی سیاسی
در ایران
مجیدمحمدی

سیاستهای داخلی ضد مشارکتی و ضد رقابتی مشروعیت رژیم را در پایینترین حد خود در ۴۳
سال گذشته قرار داده است .فساد ساختاری ،وعدههای عمل نشده و دروغهای هر روزه اعتماد
به رژیم نزد هم ه اقشار را حتی برای بخشی از وفاداران ،بر باد داده است .در حوز ه ناکارآمدی نیز
بوقهای تبلیغاتی نظام تالش داشتهاند دولت روحانی را ناکارآمد و دولت رئیسی را کارآمد معرفی
کنند؛ در حالی که در ترکیب دولت رئیسی هیچ مدیری که در  ۴۰سال گذشته در وضعیت موجود
نقش داشته باشد ،وجود ندارد و از حیث سیاستها در بر همان پاشنه میچرخد.
علت ترجمه شدن این بحرانها به بحران سیاسی ،دخالت و نقش مستقیم تصمیمها و سیاستهای
حکومت در آنها و فقدان هر گونه سازوکار برای کانالیزه کردن اعتراضها به مذاکره با حکومت و
حل بدون خشونت تعارضها است.
هیــوالی حکومت آنچنان بزرگ و گســترده شــده که
شهروندان ایرانی میتوانند در هر زمینهای که مشکلی وجود
دارد ،آن را به حکومت نسبت دهند؛ چون از روز اول ،بنای
حکومت جمهوری اسالمی مکیدن هم ه منابع توسط قشر
حاکم حریص ،خود حق پنداری و امتیاز خواهی بوده است.
بسته شدن فضای آزادیهای چهارگانه یعنی آزادی بیان،
تشکلها ،گردهماییها و رسانهها از عادی شدن اعتراضها
ن بترکد .مشخص
جلوگیری میکند تا روزی دیگ بخار آ 
نیست که حکومت همیشه بتواند از ترکشهای دیگ بزرگی
که ترکیده است ،جان سالم به در ببرد .کشتار هزاران نفری
هر روز برای حکومت دشوارتر میشود.

جمهوری اســامی ایران با چهار بحران اجتماعی و ســه
بحران سیاسی درگیر است که هر یک بهسرعت میتوانند
به اعتراضهای سیاسی گسترده منجر شوند .چهار بحران
اجتماعــی عبارتاند از بحران کمآبی و محیطزیســت،
بحران فقر عمومی ،بحران سرمایهگذاری و بحران سرمایه
اجتماعی .سه بحران سیاسی نیز بحران مشروعیت ،بحران
اعتماد و بحران ناکارآمدیاند.
خالی از ســکنه شــدن  ۳۰هزار از  ۶۰هزار روستا و تنش
آبی در بیشتر اســتانها ،زندگی بیش از  ۸۰درصد مردم
ایران زیر خط فقر مطلق و بیش از  ۲۰میلیون حاشیهنشین
(بیغوله ،حلبیآباد) در سال  ،۱۴۰۰از دست رفتن یک دهه
برای سرمایهگذاری در زیرساختها و فعالیتهای عمرانی با
رشد متوسط صفر درصد ،کاهش  ۳۴درصدی درآمد سرانه سه تحول بنیادی
و تشــدید مهاجرت نیروهای ماهر و فرار مغزها و سرمایه
از ایران بهخوبی ابعاد چهار بحران فوق را نشــان میدهند .در جنبشهای اجتماعی در ایران در ده ه  ۹۰خورشیدی،
اطالعات و آمارهای مربوط بــه این بحرانها دیگر پنهان ســه تحول معنادار و کلیدی رخ دادند که در جهتگیری
کردنی نیستند و هر روز حتی در بوقهای تبلیغاتی رژیم آینــده ایــران موثرند و اگــر حکومت ســقوط کند ،این
جهتگیری را تعیین میکنند .این ســه تحول در حوزه
منتشرمیشوند.
حکومت برای به حاشــیه بردن بحران مشروعیت ،تالش طبقات پیشتاز ،گروههای مرجع و ایدئولوژی بهوضوح قابل
میکند خــود را وطنخواه و حافظ امنیت و اســتقالل و مشاهدهاند.
مخالفان خود را وطنفروش معرفی کند .البته برای رویکرد طبقات پیشــتاز -در نیمــ ه اول دهــ ه  ،۷۰جنبشهای
به ملیگرایی آن هم در حکومتی که هنوز فرقهگرا و امام -اجتماعی و شورشها عمدتا در طبقات فقیر متمرکز بودند
امتی اســت (و به ملت -دولت باور ندارد) بسیار دیر شده (در شورشهای اسالمشــهر ،اراک ،مشهد و قزوین) اما از
نیم ه دوم ده ه  ۷۰تا اواخر ده ه  ۸۰پیشتازی جنبشهای
است.
سیاستهای داخلی ضد مشارکتی و ضد رقابتی مشروعیت اعتراضی به طبق ه متوسط ساکن شهرهای بزرگ انتقال پیدا
رژیم را در پایینترین حد خود در  ۴۳سال گذشته قرار داده کرد.
است .فساد ساختاری ،وعدههای عمل نشده و دروغهای هر اتفاقــی که از نیمه دوم ده ه  ۹۰خورشــیدی در ایران رخ
روزه اعتماد به رژیم نزد هم ه اقشار را حتی برای بخشی از داد و در ســالهای  ۱۳۹۸ ،۱۳۹۶و (۱۴۰۰در جنبــش
وفاداران ،بر باد داده است .در حوزه ناکارآمدی نیز بوقهای خوزســتان) بروز یافت ،بازگشت جنبشهای اعتراضی به
تبلیغاتی نظام تالش داشــتهاند دولت روحانی را ناکارآمد طبقات محروم و فقیر بود که در شــهرهای کوچک ایران
و دولت رئیســی را کارآمد معرفــی کنند؛ در حالی که در زندگی میکنند .اعتراضهای خوزستان بهخوبی نشان داد
ترکیب دولت رئیسی هیچ مدیری که در  ۴۰سال گذشته که مسیر حرکتهای اعتراضی آینده همان مسیر دی ۹۶
در وضعیت موجود نقش داشته باشد ،وجود ندارد و از حیث و آبان  ۹۸است.
گروههای مرجع -روحانیت و دانشــگاهیان و روشنفکران
سیاستها در بر همان پاشنه میچرخد.
علت ترجمه شدن این بحرانها به بحران سیاسی ،دخالت در دهههــای  ۵۰تا  ۶۰در ایــران گروههای مرجع بودند.
و نقش مستقیم تصمیمها و سیاستهای حکومت در آنها در دهههای  ۷۰و  ،۸۰روزنامهنگاران ،وکال و دانشــجویان
و فقدان هر گونه سازوکار برای کانالیزه کردن اعتراضها به گروههای مرجع اجتماعی بودند.
در ده ه  ۸۰حکومت تالش کرد ورزشــکاران و هنرمندانی
مذاکره با حکومت و حل بدون خشونت تعارضها است.
نشریهاجتماعیفرهنگی

را که اکثرا رانتخوار حکومت بودند و در ارکستر تبلیغاتی
حکومــت مینواختند ،به گروه مرجع تبدیل کند .در دهه
 ،۹۰دست اینها برای مردم رو شد و همه میدانستند که
هنر و ورزش در جمهوری اسالمی ایران دولتی است.
طبقــات فقیر دیگر بــه هیچیک از ایــن گروهها گوش
نمیدهند و صرفا منافع خود را دنبال میکنند .یک نشان ه
جالب آن سر دادن شعارهای بزرگداشت رضاشاه است که
هیچیک از گروههای مرجع قبلی حتی جرات نمیکردند
اسم او را به زبان بیاورند .رهبران سیاسی مخالف در آینده
ایران از میان گرســنگان و تشنگانی که چپ بینالمللی و
اسالمگرایی شیعی را پشت سر گذاشتهاند ،برمیخیزند.
ایدئولوژی -در تحول ســوم ،اصوال اسالم سیاسی بهعنوان
عامل بســیج و بیان مطالبات از میان طبقات فقیر رخت
بربسته است .در جنبش سبز هنوز رگههای اسالمگرایی و
شعارهای اسالم سیاسی به چشم میخورد .در اعتراضهای
دی  ،۹۶آبان  ۹۸و خوزستان  ۱۴۰۰هیچگاه شعار مذهبی
داده نشــد ،مردم به اماکن مذهبــی پناه نبردند و رهبران
مذهبی در میان معترضان دیده نشدند؛ بلکه تمام نهادهای
مذهبی در ســمت حکومت و مرکز و مشــوق سرکوب و
کشتار معترضان بودند.
به دلیل همپیمانی جهانی چپ و اسالمگرایی و نیز سیاست
نگاه به شرق اسالمگرایان سنی و شیعه ،جنبشهای ضد
حکومتی جز همپیمانی با غرب مدرن (و نه پســت مدرن
که همان ایدههای چپ را رنگ قبیلهگرا و هویت محورزده)
چارهای ندارند .از همیــن جهت در حرکتهای اعتراضی
ایرانیان ،شــعارها و تمایالت ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی
رخت بربسته است .شــعارهای سوسیالیستی نیز در این
حرکتها به چشم نمیخورد.
نویسنده از این سه تحول به تفصیل در دو کتاب «رویارویی
رویاهای آخوند و رضاشــاه در آبــان  :۹۸حجامت نظام با
دراگانوف و دوشــکا» و «خیزش دی  ٩۶و پسلرزههایش:
چراییها و چگونگیها» بحث کرده است.
زمینههای مساعد اعتراضهای ضد رژیم اسالمگرا
همــ ه زمینههایی که برای اعتراضهای دی  ۹۶و آبان ۹۸
وجود داشــت ،در سالهای آینده نیز وجود دارند؛ چون از
سرکوب حقوق اجتماعی و سیاسی ،تبعیضهای ساختاری،
ســقوط مداوم اقشار متوسط به زیر خط فقر ،فساد و رانت
گســترده و نهادینه ،بیکاری  ۳۰تــا  ۶۰درصدی جوانان
تحصیلکرده و تحصیلنکرده در مناطق شــهری ،فقدان
عدالت قضایی و تحقیر عمومی رژیم کاسته نشده است.
البته رخدادهای اجتماعی عینا تکرار نمیشوند چون جامعه
و شــرایط سیاسی و بینالمللی تغییر میکند .در دو سال
اخیر سه عامل دیگر نیز به زمینههای مساعد حرکتهای
اعتراضی افزوده شده است:
 -۱در دو ســال پایانــی دولت روحانی و نیــز در ماههای
ابتدایی دولت رئیسی ،هم ه فشــارهای اقتصادی ناشی از
کاهش منابع و تحریمها به مردم منتقل شــده اســت .به
همین دلیل اقشار بیشتری به زیر خط فقر سقوط کردهاند.
در دو سال گذشته ،تعداد افراد زیر خط فقر مطلق افزایش
یافته است .این جمعیت  ۶۸میلیونی فقیر هیچ امیدی برای
بهبود زندگی خود ندارد و منتظر ضعیفتر شدن حکومت
یا اقدامهای شگفتیبرانگیز برای مردم مثل گرانی بنزیناند
تا به خیابانها بریزند.
 -۲در دو بیعــت (انتخابات)  ۱۳۹۸و  ،۱۴۰۰اصالحطلبان
حکومتی که ظاهرا بخشی اندک از مطالبات اقشار ناهمرنگ
را نمایندگی میکردند ،از مجلس و دولت حذف شــدند.
اصالحطلبان به دلیل وابستگی منافعشان به رژیم موجود،
به اپوزیسیون رژیم نخواهند پیوست؛ اما کسانی که به آنها
امید داشتند ،بهاحتمال زیاد به باورمندان به اصالحناپذیری
رژیم پیوستهاند .باور نداشتن به اصالحپذیری رژیم اولین
گام برای پیوستن به اپوزیسیون رژیم (نه مخالفان رئیسی
و خامنهای) است.
 -۳در عرصــ ه خارجی دو تحول اساســی صورت گرفته
است :یکی روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا که امید
متوهمانه افراد به مداخل ه نظامی آمریکا در خاورمیانه برای
مقابله با تروریســم و گسترش طلبی جمهوری اسالمی را
(توسط دولت ترامپ) بر باد داد و دیگری ،خروج مفتضحانه
نیروهای آمریکایی از افغانســتان توسط بایدن که به یک
دوره از جاهطلبیهای مقامهای آمریکایی برای دولت سازی
در خاورمیانه پایان داد .اکنون مردم ایران میدانند که برای
نجات خود تنها باید به خودشان اتکا کنند.

سردبیر و مدیر مسوول :رامین مهجوری

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

هر جمعه منتشر میشود

 پیوند در ویرایش نوشتهها با نگهداری دیدگاه نویسنده آزاد است  -نوشتهها و عکسهای فرستاده شده بازگردانده نخواهد شد نظریههای چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاههای پیوند نیست  -پیوند از درج نامههای فاقد نام و نشانی و نوشتارهای توهین آمیز معذور استـ نقل نوشتهها با درج ماخذ آزاد است  -پیوند جویای دیدگاههای متفاوت و مخالف با نوشتههای چاپ شده است

مهاجرتبی ِ
پایان
ایرانیان
سرنوشــت ایران در حالی به دست افراد ناالیق
و ناکارآمد و «ســهمیهای» افتاده و ایرانیان را به
مهاجرت واداشته که فرزندان و وابستگان و برخی
مدافعان همین نظام نیز در خارج کشــور کار و
زندگیمیکنند.
اگر تــا چند ســال پیش مهاجرت از کشــور شــامل
مهاجرتهــای مقطعی برای تحصیل یــا خروج فعاالن
و مخالفان سیاســی و مدنی به دلیل فشارهای قضایی
و امنیتی بود ،اکنون اما مهاجرت به یکی از مســیرهای
مهمی تبدیل شده که غالب خانوادههای ایرانی آن را مورد
ارزیابی و امکانسنجی قرار میدهند.
از سوی دیگر در سالهای گذشته اروپا ،آمریکا و استرالیا
مقاصد اصلی ایرانیانی بود که تصمیم داشتند با پذیرش
همــه هزینههای مادی و معنوی ،برای داشــتن زندگی
بهتر به یک کشــور «جهان اول» و پیشرفته کوچ کنند.
اما بررسی آمارها و نقشه مهاجرتی ایرانیان در سالهای
اخیر نشان میدهد مهاجرت از ایران برای بسیاری با هدف
رفتن به یکی از چند کشور پیشرفته جهان نیست بلکه
رفتن به «هر جایی که ایران نباشد» است!
سالهاســت که نه دالیل سیاســی بلکه عــدم امنیت
اقتصادی به مهمترین عامل مهاجــرت ایرانیان تبدیل
شده اســت .جمهوری اسالمی که روزی مقاماتش شعار
توخالی «جلوگیری از فرار مغزهــا» را تکرار میکردند،
چنان شــالودههای اجتماعی و اقتصادی ایران را در هم
شکســته که مردم از هر قشــر و با هر سطح تحصیالت
به دنبال راهی برای فرار از ایران و رســیدن به مقصدی
هســتند که بتوانند در امنیت و آرامش روزگار بگذرانند
بطوری که حتا کشورهای در حال توسعه در شرق آسیا
و یا کشــورهای عربی و آفریقایی نیز سهم قابل توجهی
در مهاجرت ایرانیان دارند .در سالهای گذشته مهاجرتِ
نیروهای حرفهای از ایران اعم از استاد دانشگاه و مهندس
و پزشک و پرستار و ورزشکار و کارگر ساختمانی افزایش
یافته است.
آمارهای هولناک خروج سرمایهداران و کارآفرینان!

آمار «رصدخانه مهاجرت ایران» در سال  ۲۰۲۰از افزایش
چهار برابری مهاجران ایرانی در ســه دهه گذشته خبر
میدهد .این آمار همچنین نشــان میدهد که تنها در
فاصله سالهای  ۲۰۱۷تا  ،۲۰۲۰رقم مهاجرت ایرانیان
افزایش ســه برابری داشته اســت .قابل توجه اینکه در
همین فاصله زمانی اعتراضات سراسری مردم در تیرماه
 ،۱۳۹۶دیماه  ،۱۳۹۶امرداد  ۱۳۹۷و آبان  ۱۳۹۸برگزار
شــد و هزاران نفر بازداشت شدند و صدها نفر با شلیک
مستقیم مأموران تحت فرمان جمهوری اسالمی زخمی
یا کشته شدند.
همچنین یکی از بدترین دورههــای اقتصادی ایران در
همین بازه زمانی شکل گرفت؛ مرکز آمار ایران نرخ تورم
برای ســال  ۹۶را  ۸.۲درصد اعالم کرد در حالی که تورم
در پایان ســال  ۱۳۹۹به حدود  ۵۰درصد رسید .ارزش
پول ملی در این دوره به شدت کاهش یافت و در نتیجه
ارزش ســرمایههای ریالی ،ارزش درآمد ماهانه و قدرت
خرید اقشــار مختلف به شدت کاهش یافت و میلیونها
خانوار قشر متوسط به زیر خط فقر رانده شدند!
این آمار بیانگر اینست که مهاجرت ایرانیان در حال حاضر
ارتباط مستقیم با عدم امنیت اقتصادی ،مشکالت مالی و
ب مردم به بهانههای مختلف دارد.
همچنین سرکو 
افزایش ریســکهای اقتصادی که با ناامنی سیاســی و
ساختار فاســد اقتصادی درآمیخته ،روند خروج سرمایه
از کشــور را نیز افزایش داده است .جمهوری اسالمی در
حالی در جذب ســرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم
خارجــی در ایران کامــا «ناکام» مانده که بر اســاس
آمارهای حکومتی طی  ۱۶سال اخیر  ۱۷۱میلیارد دالر
ســرمایه از ایران خارج شده اســت .بخش زیادی از این
ســرمایهها به کارآفرینانی اختصاص دارد که دارایی و به
دنبال آن خالقیت و ایدههای اقتصادی خود را به کشور
دیگری منتقل کردند .هرچند بخشی از خروج سرمایه به
اختالسها و دزدیهای وابستگان نظام
ادامه در صفحه ۱۴

Tel: 604-921-4726
www.paivand.com
Email: editor@paivand.com
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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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میکنیم تا حمایت الزم را در اســرع
وقت ارائه کنیم”.

آخرین خبرها
ل ویرانگر و رانش زمین
از سی 
در بریتیش کلمبیا
امدادگران در بریتیش کلمبیا سخت
مشــغول خدمترســانیاند ،چراکه
سیل ویرانگر ،رانش زمین و باد شدید
هــزاران نفر را مجبور به ترک خانه و
کاشانهی خود در این استان کردهاند.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«سیتیوی» و «سیبیسی» ،مقامات
میگویند دست کم یک زن در نتیجه
توفان جان خود را از دســت داده و با
ادامه وضعیت اضطراری دستور تخلیه
همچنانپابرجاست.
بندر ونکوور ،بزرگترین بندر کانادا،
روز سهشــنبه اعالم کــرد که همه
دسترسیهای ریلی به دلیل سیل و
رانش زمین قطعشــده است ،اتفاقی
که میتواند بــه محمولههای غالت،
زغالسنگ و پتاس آسیب برساند .این
بندر روزانه  ۵۵۰میلیون دالر محموله،
از خودرو و کاالهای نهایی کانتینری
گرفته تا کاالهای اساســی را جابهجا
میکند.
سیل بســیاری از بزرگراهها ازجمله
تماممســیرهای اصلی بــه ونکوور را
بسته است .طوفان و سیل همچنین
باعث بسته شــدن خط لوله ترانس
ماونتین شد که نفت خام را از آلبرتا به

دستور تخلیه در مریت

سواحل اقیانوس آرام میبرد .ظرفیت
این خط  ۳۰۰هزار بشکه در روز است.
مدیر ارشــد صادرات در حملکننده
غالت اعالم کرد انتظــار دارد برخی
از خدمات ریلی تا آخر هفته از ســر
گرفته شود اما یک منبع صنعتی دیگر
آغاز دوباره فعالیتها را چندین هفته
دیگر دانسته است.
وضعیت بحرانی ابوتسفورد

روز سهشنبه ،مقامات شهر ابوتسفورد
از شهروندان در سوماس خواستند که
فورا ً تخلیه کنند ،زیرا سیل ایستگاه
پمپ باروتاون را تهدید میکرد.
مقامات گفتند که شرایط در منطقه
سوماس “تشدید” شده و “خطر قابل
توجهی به دلیل خرابی قریبالوقوع”
ایستگاه پمپاژ ایجاد شده است.
در این اخطار گفته شده است که اگر
پمپ از کار بیفتد ،آب داخل سوماس
نمیتواند خارج شــود و آب رودخانه
فریزر وارد آن خواهد شد.
در این فرمان آمده است« :پیشبینی
میشــود که این رویــداد فاجعهبار
باشد».

هنری براون ،شهردار ابوتسفورد ،روز
چهارشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی
گفت که در طول شــب  ۱۸۴نفر از
منطقه تخلیه شــدند و افزود که این
تالشها ادامه دارد.
وی گفت کــه ارزیابیهــای هوایی
منطقه نیز در حال انجام است.
براون اضافه کرد که ایســتگاه پمپ
باروتاون در حــال حاضر با “ظرفیت
کامل” کار میکنــد و اضافه کرد که
میتواند نیم میلیون گالن آب را با هر
چهار پمپ در حالت “شــیب کامل”
پمپاژ کند.
با این حال ،براون افزود که افزایش آب
ناشی از طغیان رودخانه نوکساک در
ایالت واشنگتن فشار بیشتری بر پمپ
وارد میکند.

او گفت که این پمپ “هیچ وقت برای
دریافت آب از کشور دیگری طراحی
نشده است”.
به گفته براون ،در حالی که وضعیت
“بســیار بحرانی” اســت ،کارکنان و
داوطلبان توانســتند یک شــبه سد
بسازند تا از ایستگاه پمپاژ محافظت
کنند و “برای ما زمان بخرند”.
براون گفت کــه آب و هوا نیز کمک
میکند و اشــاره کرد کــه در حال
حاضر باران دیگری برای این منطقه
پیشبینینمیشود.
وی گفت که سطح آب رودخانه فریزر
در  ۲۴ساعت گذشته دو متر کاهش
یافته است.
براون اشــاره کرد“ :امروز نســبت به
دیشب احساس بسیار بهتری دارم”.

در همین حال ،آخرین اخبار از شهر
مریت در روز سهشــنبه حاکی از آن
است که دستور تخلیه در سطح شهر
به قوت خود باقی است.
در اطالعیهای آمده است« :هر کس
که میتواند بــا خیال راحت جابهجا
شود ،باید این کار را انجام دهد».
با این حال ،هنوز بسیاری از مردم به
دلیل تــرس از غارت از ترک منطقه
خودداری میکنند.
امــا ،مقامات گفتند که ایســتهای
بازرســی برای جلوگیری از ورود “هر
استقرارنظامیان
گونه افراد غیر مجاز به شهر مریت” بر
پا شده است .پلیس نیز در حال گشت
بیل بلر ،وزیر آمادگی اضطراری کانادا،
زنی است.
در یکرشته توییت صبح چهارشنبه
تایید کرد که نیروی پشتیبانی هوایی
تأیید یک مورد مرگ
نیروهای مســلح کانادا ( )CAFبرای
مســتقر
کمــک به بریتیش کلمبیا
روز سهشــنبه ،پلیس بیانیهای صادر
خواهند شد.
کرد که گفت جسد یک زن از صحنه
بلر گفت اعضای این نیرو در تخلیه ،رانش گل در امتداد بزرگراه  ۹۹بین
حمایت از مسیرهای زنجیره تامین و پمبرتون و لیلوئت پیدا شــده است.
کمک به محافظت از ساکنان بریتیش پلیس هویت ایــن زن را فاش نکرده
کلمبیا یاریگر خواهند بود.
است .بازرسان هم اعالم کردند که دو
بلر افزود که بــا وزیر امنیت عمومی نفر نیز مفقود شدهاند.
اســتان ،مایک فارنــوورث ،صحبت سیلویا پرانگر ،شهردار منطقه کنت،
کــرده تا “به او بگوید کــه ما در این گفته است که حدود  ۳۰۰راننده که
زمان بســیار دشوار در کنار بریتیش در امتداد بزرگراههای شــهر آگاسیز
کلمبیاییها ایستادهایم و سخت کار به دلیــل رانش گل گیر کرده بودند،

مسافران واکسینه شده از ارائه تست «پی.سی.آر» در مرز معاف میشوند
به گزارش هفته ،بــه نقل از الپرس،
بنابراین از این پس انجام ســفرهای
کوتاه به آمریکا بــرای کاناداییهای
واکسینه شده امکانپذیر خواهد بود و
به عنوان مثال یک فرد دارنده گذرنامه
کانادایی که البته پاسپورت واکسن هم
دارد ،میتوانــد بدون این که ملزم به
ارائه تست پیسیآر باشد ،از گذرگاه
مرزی ورمونت سفر کوتاه کمتر از ۷۲
ساعت به آمریکا داشته باشد.
طبق مقررات فعلی در مرزهای کانادا،
افــرادی که قصد ورود به کشــور را
دارند ،باید جواب منفی یک تســت
پیســیآر که  ۷۲ســاعت بیشتر از
انجام آن نگذشته باشد ،ارائه کنند .اما
این تســت برای هر مسافر بین ۱۵۰
تا  ۳۰۰دالر آب میخورد .این تدبیر
الزامآور هزینههای ســفر به آمریکا را
به ویژه بــرای خانوادههای کم درآمد
کانادایی به شدت افزایش میدهد .در
این میان تست سریع آنتی ژن نیز که
ارزانتر است ،در مرزهای کانادا مورد
قبول نیست.
اما تکلیف کودکان واکســینه نشده
زیر  ۱۲سال که به اتفاق خانوادههای

خود سفر کوتاه مدت به آمریکا دارند،
چه خواهد شــد؟ این مسئله تا سه
شنبه شــب هنوز حل و فصل نشده
بود .در حــال حاضر کودکان زیر ۱۲
سال باید در بازگشــت به کشور در
قرنطینــه قرار گیرنــد .بنابراین این
کودکان طی دو هفته پس از بازگشت
به کشــور ،امکان رفتن به مدرســه،
مهد کودک یا شرکت در رویدادهای
ورزشــی و اردوهای علمی و تفریحی
دانش آمــوزی را نخواهند داشــت.
این کــودکان همچنین اجازه تماس
با افراد آســیبپذیر یا افرادی را که

سیستم ایمنی بدنشان ضعیف شده
اســت ،نخواهند داشت .عالوه بر این
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
در مواردی که فاصلهگذاری فیزیکی
و استفاده از ماسک در آنها تضمین
شده نیست ،برای این کودکان ممنوع
است.
ژان-ایو دوکلو ،وزیر بهداشــت کانادا،
سه شــنبه شــب در پایان نشست
هفتگی کابینــه دولت فدرال از دادن
پاسخهای صریح به سواالتی که درباره
الزام تست پیســیآر در مرزها از او
پرسیده شــد ،خودداری و به گفتن

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

بسته شدن بزرگراهها

در توصیهای که اوایل صبح چهارشنبه
صادر شــد ،آمده است که یک خط
بزرگراه  ۷در غرب آگاسیز فقط برای
وسایل نقلیه اضطراری باز شده است.
از مردم خواسته شده تا زمانی که کار
بازسازی بزرگراه ادامه دارد ،از ورود به
این منطقه اجتناب کنند.
تعدادی دیگر از جادهها در سراســر
اســتان بسته شده اســت ،از جمله
بخشهایــی از بزرگراههای ،۴ ،۳ ،۱
 ۷ ،۵و .۸

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«

این جمله بسنده کرد که تصمیمات
مربوط به مقررات بهداشتی در مرزها
به زودی اتخاذ خواهد شد و به سرعت
به اطالع عموم خواهد رسید.
آقــای دوکلــو یــادآوری کــرد که
حکم دولتی که بــه موجب آن ارائه
تستهای پیسیآر در مرزها الزامی
شــد ۲۱ ،نوامبر منقضی میشود و
چندین تدبیر مندرج در این دستور
به روزرسانی خواهد شد.
طبق اطالعاتی کــه الپرس از منابع
موثق به دست آورده است ،جاستین
ترودو روز سه شنبه در یک کنفرانس
تلفنی در این باره با همتایان استانی
خود گفتوگو و تبادل نظر کرده است.
یک منبع دولتی که خواست نامش
فاش نشــود ،اعالم کرد« :دولت قصد
دارد برای تعدیل مقررات بهداشتی در
مرزها به صــورت مرحله به مرحله و
با رعایت کامــل جانب احتیاط اقدام
کند».
رویکرد به شــدت احتیاطآمیز دولت
جاستین ترودو در این خصوص ناشی
از آن است که آقای ترودو هنوز سیل

انتقاداتی را که دولت اوایل ســال به
علت کندی عمــل در اعمال تدابیر
پیشــگیرانه الــزامآور در مرزها برای
مسافران در بازگشت از سرزمینهای
آفتابی متحمل شــد ،فراموش نکرده
اســت .دولت ترودو همچنین برای
اعالم رسمی تعدیل مقررات در مرزها
بــه این علت جانب احتیــاط را نگه
داشته که برخی از کشورهای اروپایی
در روزهــای اخیر بــا افزایش نگران
کننده شیوع کووید ۱۹روبرو شدهاند.
از چند هفته پیــش محافل تجاری،
شهرداران شهرهای مرزی دو کشور،
برخی اعضای کنگره آمریکا و حزب
محافظــهکار کانادا بــه دولت ترودو
فشــار میآورند تا ســختگیریها و
محدودیتها در مرزهای دو کشور را
کاهش دهد.
پرین بیتی ،رئیس اتاق بازرگانی کانادا،
خواستار آن شده است که برای اعمال
مقررات و محدودیتهای بهداشــتی
در مرزها ،اتاوا و واشنگتن هماهنگی
بیشتری با هم داشته باشند.

نجات یافتهاند.
پرانگر گفت که از این افراد ،فقط تعداد
کمی هنوز جایی بــرای اقامت پیدا
نکردهاند .او گفت“ :سیاههی افرادی
که مایل به بردن خانوادهها و حیوانات
خانگــی به خانههای خود هســتند
بسیار خارقالعاده است و کمکهای
مالی همچنان ســرازیر میشود تا ما
غذای کافی داشته باشیم”.
پرانگر گفت ،با این حال ،ما در انزوای
کامل هســتیم و تالشهــا برای باز
کردن بزرگراهها در حال انجام است
تا امکان ورود منابع فراهم شــود ،اما
افزود که در حال حاضر گاز شهر تمام
شده است.

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

604-219-6202

www.abchibc.com
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باالترین رشد نرخ تورم در کانادا
طی  ۱۸سال اخیر
آژانس آمار کانادا روز چهارشــنبه  ۱۷نوامبر در گزارشی اعالم کرد شاخص
قیمت مصرفکننده در کانادا باالترین رشــد ســاالنه خود را از فوریه سال
 ۲۰۰۳تجربه کرد و نرخ تورم ســاالنه در کشور در ماه اکتبر به  ۴.۷درصد
رسید.
به گزارش هفته ،به نقل از رادیو کانادا ،آژانس فدرال در گزارش خود تصریح
کرد تسریع رشد قیمتها در کانادا (نرخ تورم در کشور در ماه سپتامبر ۴.۴
درصد بود) عمدتا ناشی از اختالالت در زنجیره تامین کاال ،افزایش قیمت
بنزین و مقایسه قیمتهای امسال با قیمتهای نسبتا پائین سال گذشته
است .طبق گزارش آژانس آمار کانادا ،قیمت بنزین اکتبر امسال نسبت به
اکتبر سال گذشته  ۴۱.۷درصد افزایش یافت و سریعترین رشد خود را از ماه
مه تجربه کرد .صرفنظر از قیمتهای انرژی ،شاخص قیمت مصرفکننده در
کانادا در ماه گذشته نسبت به اکتبر سال گذشته  ۳.۳درصد افزایش یافت.
رشد شاخص قیمت مصرفکننده در کانادا در ماه اکتبر برای هفتمین ماه
متوالی از محدوده هدف بانک مرکزی که بین  ۱تا  ۳درصد تعیین شــده
است ،باالتر قرار گرفت .آخرین بار که شاخص قیمت مصرفکننده در کانادا
برای مدت طوالنی از مرز  ۳درصد فراتر رفت ،به سال  ۱۹۹۱بر میگردد که
این وضعیت هفت ماه ادامه داشت.
رویس مندز ،اقتصاددان بانک سی.آی.بی.سی معتقد است که گزارش آژانس
آمار کانادا درباره نرخ تورم بیســابقه در کشــور احتماال تغییر چندانی در
رویکرد بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ بهره پایه ایجاد نخواهد کرد.

تبدیل شدن کانادا به هدفی محبوب برای «هکر»ها در جهان
ایرانیــان کانادا -اخیــرا ً بخشهای
ساخت و ساز ،اقتصاد ،ساخت و تولید،
و شــرکتهای کانــادا آماج حمالت
سنگین سایبری قرار گرفتهاند.
بــر اســاس یــک گــزارش جدید
توســط شــرکت امنیت ســایبری
 NordLockerکانــادا به یک میدان
شکار محبوب برای مهاجمان سایبری
بدل شده است.
شــرکتهای کانادایــی پــس از
شرکتهایی از ایاالت متحده و بریتانیا
ســومین قربانی بزرگ حمالت باج
افزاری در ســالهای  2020و 2021
بودهاند.
باج افزار یک بد افزار است که سیستم
کامپیوتری شرکت را به نوان گروگان
نگه مــیدارد تا مبلغ درخواســتی
به عنوان بــاج به هکرهــا پرداخت
شــود .اما این حمــات اغلب از یک
اخازی ساده فراتر میروند ،و هکرها
احتماالً اطالعات حســاس شرکتها
را به ســرقت میبرند و با آژانسهای

اطالعاتی کشورهای متخاصم با کانادا مینویسد« :آخرین آمار نشان میدهد
همکاریمیکنند.
کــه رقم نگرانکننــدۀ  37درصد از
اولیور نوبل ،کارشناس امنیت سایبری شــرکتها در سراسر جهان در سال
از  NordLockerدر گــزارش  2020قربانــی باجافزارها شــدند .از
شرکت  Manitoulin transportدر
صنعت حمل و نقــل گرفته تا کالج
سلطنتی کانادا ،مهاجمین سایبری،
ســازمانها را با هر انــدازهای در هر
صنعتی نابود میکنند».
این گزارش تأییدیی است بر ارزیابی
ً مرکز امنیت سایبری کانادا که هشدار
کانادایی قربانی آن شدند و مجموعا
میدهد تعداد تهدیدات سایبری در
 ۱۷هــزار و  ۷۳۸دالر ضــرر کردند.
حال افزایش اســت و به مرور زمان
دو کانادایی نیــز مجموعاً  ۳۴۶هزار
پیچیدهترمیشوند.
و  ۷۳۷دالر را بــه دلیل کالهبرداری
مرکز امنیت ســایبری کانــادا طی
«جواهرات/فلزات گرانبها» از دســت
گزارشــی در ســال  2020گفــت:
دادند ،در حالی که تنها یک کانادایی
«تخمین میزنیم که تقریباً در طول دو
قربانی یک نامه کالهبرداری از نیجریه
سال آینده ،کاناداییها و سازمانهای
بود که منجر به از دست دادن بیش از
کانادایی به طور فزایندهای شــاهد،
 ۱۳هزار دالر شد.
کالهبرداریهای آنالین ،و تالش برای
مرکز مبارزه با کالهبــرداری کانادا
سرقت اطالعات شــخصی ،مالی ،و
چند تاکتیــک بــرای جلوگیری از
اطالعات شرکت خواهند بود».
کالهبرداری دارد :یکی این است که
طبق گفتۀ مرکز امنیت سایبری کانادا
مراقب تاکتیکهای فروش با فشار باال
میانگین باج برای هر حملۀ سایبری
باشید ،که شما را مجبور میکند برای
در کانادا در سه ماهۀ اول سال 2020
چیزی ثبتنــام کنید ،چیزی بخرید
به  150هزار دالر رسید.
یا فورا ً برای شــخصی پول بفرستید.
مرکز امنیت سایبری کانادا که وظیفۀ
مــورد دیگر این اســت کــه هنگام
مقابله با حمالت ســایبری بر علیه
دریافت چیزی که جایزه است مراقب
کانادا را بر عهده دارد در گزارش خود
هزینههای اولیه باشید.
خاطر نشان میکند« :انتظار داریم که
شما همیشه باید قبل از ارسال پول
حمالت باج افزاری که در دو ســال
به یک سازمان ،تحقیقات خود را برای
آینده کانادا را هــدف قرار میدهند،
تأیید واقعی و قانونی بودن یک سازمان
تقریباً به طور قطع شرکتهای بزرگ
انجام دهید .اگــر یک کالهبردار که
و ارائه دهندگان زیرساختهای حیاتی
تمــاس میگیرد میگویــد یکی از
را هدف قرار خواهد داد .از اواخر سال
اعضای خانواده مشــکل دارد ،با یکی
 ،2019چندین کسب و کار کانادایی
دیگر از اعضــای خانواده چک کنید
و دولتهای اســتانی به دلیل امتناع
تا وضعیت روشن شــود .و اطالعات
از پرداخت باج ،اطالعات آنها توسط
شــخصی مانند آدرس ،شماره بیمه
هکرها به صورت علنی منتشر شده
اجتماعی یا شماره کارت اعتباری خود
است».
را به تماس گیرنده ناشناس ندهید.

در سال جاری
از کاناداییها  ۱۶۳میلیون دالر کالهبرداری شده است
بر اســاس گزارش مرکز مبــارزه با
کالهبــرداری کانــادا ( ،)CAFCدر
سال گذشته ،کاناداییها بیش از ۱۶۳
میلیون دالر به دلیل کالهبرداریهای
مختلف از دســت دادهاند و  ۳۳هزار
گــزارش کالهبرداری بــه این دفتر
فرستاده شده است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«ســیتیوی» ،حداقــل  ۱۵نــوع
کالهبــرداری مختلف منجر به ضرر
بیش از یک میلیون دالر برای قربانیان
شده است.
بیــن  ۱ژانویــه تــا  ۳۰ســپتامبر،
کالهبرداری با بیشترین ضرر دالری،
کالهبرداریهای سرمایهگذاری بود
که در آن زمان  ۱۱۴۵قربانی داشت
که زیان آنها بیــش از  ۶۱.۵میلیون
دالر بــود .چنیــن ،هر نفــر به طور
متوســط  ۵۴هزار دالر در این میان
ضرر کرده است.
دومیــن کالهبــرداری پرهزینــه
کالهبرداریهای عشــقی با مجموع
 ۳۲میلیون دالر یا به طور متوســط
حــدود  ۴۸هزار دالر بــرای هر نفر
بوده است که  ۶۷۱کانادایی اسیر این
کالهبرداری شدهاند .در این سناریوها،
کالهبــردار هدف خود را کــه به او
اعتماد دارد متقاعد میکند که به او
پولی دهد یا در سرمایهگذاری تجاری
جعلی شرکت کند.

فیشینگ و اخاذی به ترتیب سومین
و چهارمیــن کالهبرداریهــای
گرانقیمت برای قربانیاناند ،به طوری
که فیشــینگ از ژانویه  ۲۱میلیون
دالر هزینه روی دست  ۵۷۲کانادایی
گذاشــته و اخاذی هم بــرای ۱۶۳۰
کانادایــی  ۱۱میلیــون دالر هزینه
داشته است.
وقتی به جای بیشترین مقدار پول از
دست رفته به کالهبرداریهایی نگاه
میکنیم که بیشترین تعداد قربانیان
را به خود اختصاص میدهند ،تصویر
تغییرمیکند.
نوع کالهبرداری با بیشــترین تعداد
قربانــی ،کالهبرداریهای مربوط به
«اطالعات شخصی» با  ۳۰۶۰قربانی
بود .مرکز مبارزه با کالهبرداری کانادا
به این ارزش دالری اختصاص نداده
است زیرا در این نوع کالهبرداریها،
هدف جمــعآوری اطالعات در مورد
یک شخص اســت ،نه اینکه فورا ً از
پول آنها برداشت شود .این اطالعات
میتواند برای تقلب در هویت استفاده
شود.
کالهبرداریهای اطالعات شــخصی
نیز بــا  ۴۵۴۹گزارش ،پس از ۵۷۴۱
گزارش اخاذی ،دومین کالهبرداری
است که بیشــترین گزارش را داشته
است.
کالهبــرداری بــا بیشــترین تعداد
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قربانی «کاال» بــود ،با  ۲۲۲۲قربانی
کــه مجموعــاً  ۴.۶میلیــون دالر از
دست دادند .این نوع کالهبرداریها
اغلب شــامل تبلیغــات جعلی برای
فــروش محصوالت تقلبــی یا فریب
فروشــندگان قانونی برای ارســال
محصول بدون دریافت وجه میشوند.
زمانی که کالهبرداران فروشــندهها
را هدف قرار میدهند ،ســه تاکتیک
رایج وجود دارد :در یک کالهبرداری،
قربانی اعالنی دریافت میکند مبنی
بــر اینکه پرداختی در راه اســت ،اما
برای باز کردن قفل آن به یک شماره
رهگیری نیاز دارد ،که از فروشــنده
میخواهد کاال را برای ساخت شماره
پیگیری ارســال کند ،اما هیچ پولی
دریافت نمیکنــد .در موردی دیگر،
کالهبردار ادعا میکند که مشکالت
حســاب دارند و فروشــنده را فریب
میدهد تا وجوهی را که قول پرداخت
آن را میدهند ،بفرســتد ،اما این کار
را نمیکند .کالهبرداری سوم زمانی
است که یک کالهبردار بیش از حد
پرداخت میکند و سپس درخواست
میکند کــه وجــوه اضافــی به او
بازگردانده شود ،پس از آن مشخص
میشود که پرداخت اولیه تقلبی بوده
است.
از جمله نادرتریــن کالهبرداریها،
صــدور چــک تقلبی اســت که دو

میانگین هزینه جهانی باج افزار خود
 Nordlockerدر ســال  2021بــه
 1.85میلیون دالر رسید که تقریباً دو
برابر هزینه اخاذی سال گذشته بود.
نوبل خاطرنشان کرد« :برای جلوگیری
از فاجعه ،یعنی توقف عملیات تجاری،
تخریــب اعتبــار ،از دســت دادن
مشــتریان ،مبارزات حقوقی خسته
کننده و جریمههای هنگفت ،برخی
از سازمانها چارهای جز پرداخت باج
برای رمزگشایی مجدد اطالعات خود
ندارند».
در کانادا ،بخش ساخت و ساز باالترین
هدف باج افزار ( 93شرکت قربانی) و
پس از آن تولید ( )86بود .مالی (69
مورد باج افزار) ،مراقبتهای بهداشتی
( ،)65آموزش ( ،)63فناوری و فناوری
اطالعات ( ،)62تــدارکات و حمل و
نقــل ( ،)59خــودرو ( ،)56خدمات
شــهری ( )52و حقوقی ( .)49طبق
گــزارش  Nordlockerکــه 1200
حملــه را تجزیه و تحلیل کرد ،موارد
ذکر شــده صنایعی بودند که بیشتر
مورد هدف باجافزارها قرار گرفتهاند.
در اوایل این ماه ،یک حمله سایبری
مراکــز داده سیســتم بهداشــتی
نیوفاندلند و البرادور را از کار انداخت
که اطالعات شــخصی بیماران را در
معرض خطر قرار داد و سیســتم را
برای بیش از دو هفته فلج کرد.
نوبل میگوید« :صنعت مراقبتهای
بهداشتی با اختالف زیادی مهمترین
کارفرما در کانادا اســت .در بحبوحه
یــک پاندمی ،زمانــی که یک حمله
سایبری سیستم بهداشتی را در استان
نیوفاندلند فلج کرد ،با مشکل دیگری
مواجه شــد .این حمله فقط ماهیت
شکننده سیستمهای داده و کمبود
توجه و منابع اختصاص داده شده به
امنیت سایبری را نشان میدهد».

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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پولدارتر شدن پولدارها در کانادا
گــزارش جدیــد آمار کانادا نشــان
میدهد ،درآمد افرادی که بیشترین
درآمد را دارند با ســرعت بیشــتری
نسبت به سایرین در سال  ۲۰۱۹رشد
کرده است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«ســیتیوی» ،این دادهها نشــان
میدهد که کاناداییهایی که در ردهی
درآمدی باال در سال  ۲۰۱۹بودهاند به
طور متوســط  ۵۱۳هزار و  ۷۰۰دالر
در مقایسه با  ۵۰۵هزار و  ۹۰۰دالر در
سال  ۲۰۱۸درآمد داشتهاند .این رده
یک درصد از جمعیت کانادا را تشکیل
میدهد و این نشاندهنده رشد ۱.۸
درصدی درآمد آنهاست.
اما بــرای کســانی کــه  ۵۰درصد
جمعیت را شکل میدهند و در ردهی
پایینترین درآمدها در کانادا هستند،
متوســط درآمــد فقــط  ۰.۸درصد
افزایش یافته است ،یعنی از  ۱۸هزار
و  ۲۰۰دالر بــه  ۱۸هزار و  ۴۰۰دالر
رسیده است.
درآمدها برای کسانی که در باالترین
ردهی درآمدی جای دارند و تنها یک
دهم درصد جمعیت کانادا را میسازند
با سرعت بیشتری ۵.۵ ،درصد ،رشد
کرده اســت و از یک میلیون و ۷۰۱
هــزار و  ۹۰۰دالر بــه یک میلیون و
 ۷۷۴هزار و  ۵۰۰دالر رسیده است.
در همیــن حــال ،متوســط درآمد
جمعیــت یک صدم برتــر کانادا هم
از پنج میلیــون و  ۷۳۴هزار دالر به
شش میلیون و  ۴۱۱هزار و  ۸۰۰دالر
افزایش یافته که  ۱۳.۹درصد افزایش

داشته است.
رشد درآمد برای افراد پردرآمد عمدتاً
ناشــی از درآمد سود سهام است .در
حالی کــه درآمد شــغلی برای یک
درصد باال تنها  ۰.۵درصد رشد کرد،
درآمد سود ســهام آنها  ۱۰.۵درصد
افزایش یافت .درآمد ســود ســهام
بــرای  ۰.۱درصد و  ۰.۰۱درصد برتر
درآمــدی به ترتیــب  ۱۸.۹درصد و
 ۳۴.۸درصد افزایش یافته است.
در حالــی کــه باالتریــن گروههای
درآمدی همچنــان در اختیار مردان
است ،با این حال زنان بیشتری وارد
یک درصــد درآمدی باال شــدهاند.
تعــداد زنان در یک درصــد برتر در
ســال  ۳.۲ ۲۰۱۹درصد رشد داشته
است .در نتیجه ،زنان  ۲۴.۷درصد از
یک درصد باالترین درآمد را تشکیل
میدهند ،در مقایسه با  ۲۴.۳درصد
در ســال قبل .با این حال ،حتی در
یک درصد باال ،زنان همچنان درآمد
متوســط کمتری نســبت به مردان
دارند.
این گزارش همچنین نشان میدهد
کــه در اســتانهای غنــی از منابع
نیوفاندلنــد و البــرادور ،آلبرتــا و
ساســکاچوان ،تعداد افــرادی که در
سال  ۲۰۱۹جز یک درصد درآمدی
برتر بودهاند کاهش یافته است که این
امر ناشــی از کاهش قیمت نفت در
آن زمان بوده اســت .در همین حال،
بر تعــداد کاناداییها یک درصد برتر
درآمدی در انتاریو ،بریتیش کلمبیا و
کبک افزوده شده است.

طرحهای مالی فدرال در دوره پاندمی،
فرصتی طالیی برای خالفکاران سازمانیافته
دولت فــدرال به منظــور کمک به
خانوادهها بــرای مقابله با پیامدهای
پاندمی که به شــدت کسبوکارها و
درآمدها را تحت تاثیر قرار داده بود،
میلیاردهــا دالر در قالــب طرحهای
مختلف از جمله کمک به دســتمزد
یا کمــک بــه اجارهبهــای تجاری
سرمایهگذاری کرد اما این طرحها و
برنامههای اضطــراری خوان رنگینی
بود که فرصتی طالیــی برای انواع و
اقسام سوءاستفادهها توسط گروههای
جنایتکار سازمانیافته فراهم کرد.
به گزارش هفته ،به نقل از رادیو کانادا،
بر اساس یک گزارش اطالعات مالی،
مجرمــان و اعضای گروههای جنایی
ســازمانیافته ،آگاهانــه و فعاالنه به
برنامههای کمک هزینههای اضطراری
کانادا ( )PCUو حســاب اضطراری
بــرای کســبوکارهای کانادایــی
( )CUECحمله کردهاند .مرکز تجزیه
و تحلیل تراکنشها و اظهارنامههای
مالی کانادا  FINTRACکه شــاخه
اطالعــات مالی کشــور محســوب
میشود ،در بررسیهای خود پی برده
است که طی ماههای ابتدایی اجرای
برنامــه واکنش اضطــراری کانادا به
پیامدهای پاندمی ،سازمانهای جنایی
با استفاده از اطالعات هویتی مسروقه
شهروندان درخواستهای متعددی
را برای اســتفاده از این کمکها ارائه
کردهانــد .طبق اعــام مرکز تجزیه

و تحلیل تراکنشهــا و گزارشهای
مالــی  ۲۰۲۰کانادا ،ســازمانهای
جنایی ســازمانیافته تالش کردهاند
با اســتخدام افراد و گروهها در نقاط
مختلف از طرحهــای حمایت مالی
اضطراری دولت فــدرال بهرهبرداری
کننــد و در موارد زیــادی نیز موفق
شدهاند نقشههای خود را با موفقیت
به اجرا گذارنــد .طبق همین گزاش
در یک مورد ،ســازمانهای جنایی از
رسانههای اجتماعی به عنوان ابزاری

اسناد نشان میدهند ارزش کمکهای فدرال
به خانوادهها و سالمندان کمدرآمد کاهش یافته است
اسناد داخلی دولت واضحترین تصویر
را از تأثیر کمکهای اضطراری فدرال
به سالمندان و خانوادههای کمدرآمد
ارائه میکنند.
به گزارش هفته و به نقل از «کانادین
پرس» ،هزاران نفر از دریافتکنندگان
مزایا به دلیل دریافت مزایای واکنش
اضطراری کانادا یا جانشین آن ،مزایای
بازیابی کانادا ،شاهد کاهش ارزش آن
چه که دریافت کردهاند بودهاند.
اســناد نشــان میدهند که انتظار
میرفت خانوادههای کمدرآمد شاهد
بیشــترین کاهش حمایت از طریق
کمکهزینه کودک کانادا باشــند ،و
مقامات فــدرال میگویند که حدود
 ۸۳هــزار ســالمند کمدرآمــد هم
دریافــت مکمل درآمد تضمینی را از
دست دادهاند.
اسنادی را که کانادین پرس به دست
آورده است ،دریچهای به هشدارهای
اولیه در مورد اینکه چگونه کمک مالی
ارائه شــدهی مزایای بازیابی بیماری
همهگیر در ســال گذشــته ،اکنون
پرداختهای میلیونها خانوار کانادایی
را پس میگیرد ،ارائه میدهد.
این امر به این دلیل است که CERB
و ســه مورد دیگــر از مزایای بازیابی
دولتی ( CRBبــرای کارگران بیکار،
مزایای مراقبت برای هر کســی که
برای مراقبــت از یک کودک یا یکی
از عزیزان خود در خانه مانده است ،و
مزایای بیماری برای کارگران بیمار) به
عنوان درآمد محاسبه میشوند و هر
چه درآمــد افزایش یابد از ارزش این
مزایا کاسته میشود.
تخمین زده شــده اســت در میان
کســانی که انتظار مــیرود میزان
پرداختی کمکهزینه کودک به آنان

کاهش یابد ،تقریباً از هر  ۱۰نفر ،سه
نفــر دارای درآمد کلــی کمتر از ۲۰
هزار دالر باشد و ارزش مزایای آنها در
مقایسه با دریافتکنندگان با درآمد
باالتر کاهش بیشتری خواهد داشت.
در همین حال ،کمکهای اضطراری
پرداختهای  GISرا برای  ۱۸۳هزار
و  ۴۱۷سالمند کمدرآمد ارائه کرد که
به طور متوســط حدود  ۳۵۰۰دالر
در ســال جاری از دســت دادند ،که
این رقم کمتر از آن چیزی است که
در ســال گذشته از مزایای مربوط به
بیماری همهگیر دریافت میکردند،
زیرا به ازای هــر دو دالر یک دالر از
درآمد خالص پس گرفته میشود.
دریافتکننــدگان  GISمیتوانند از
دولت درخواست کنند تا مزایای خود
را بر اساس درآمد سال جاری محاسبه
کند ،نه ســال قبل که معموالً اتفاق
میافتــد .حدود  ۵۰۰۰درخواســت

تا اوایل ژوئیه داده شــد و مقامات در
یادداشتی کوتاه به دفتر وزیر نوشتند
که انتظار دارند «حجم درخواستها
به میزان قابل توجهی افزایش یابد».
در پایان ،گفته شــده که حدود ۸۳
هزار ســالمند که  CERBیا یکی از
ســه مزیت بازیابی فدرال را دریافت
کردهاند برای واجد شرایط بودن برای
 GISاز آســتانه درآمد باالتر رفتهاند.
ایــن رقم کمی بیش از نیمی از ۱۵۷
هزار و  ۲۰۸ســالمندی است که از
حداکثر میزان درآمد فراتر رفتهاند و
بیش از آن فرد دیگر واجد شــرایط
 GISنیســت که در یکی از اسناد به
آن اشاره شده است.
دفتــر کمال خــرا ،وزیر ارشــد ،در
بیانیــهای گفته اســت« :هر ســال
سیســتم اطالعات ســالمندان را به
گونهای تنظیم میکند که تغییرات در
درآمد خالص آنها را منعکس کند تا

کسانی را که بیشتر به آن نیاز دارند،
هدف قرار دهد .ما همچنان به بررسی
نحوه حمایت از کسانی که سعی در
تامین هزینههای زندگی خود دارند
ادامه میدهیم».
همچنین بیش از  ۱۳۰هزار سالمند
وجود داشتند که پرداختهای خود را
به دلیل عدم ارائه به موقع مالیات بر
درآمد به حالت تعلیق درآوردند.
جنی کوان ،نماینده نودموکرات ،گفت
که بسیاری از ســالمندان در ونکوور
حوزهی انتخابی او نگــران پرداخت
اجاره هستند و کســانی که با موانع
زبانــی مواجه هســتند ،در دریافت
اطالعــات در مــورد علــت کاهش
پرداختهایشان مشکل دارند.
کوان گفت« :این برای این سالمندان
بسیار استرسزا است .من شک ندارم
اگر دولت اقدامی نکند ،این سالمندان
بیخانمان خواهند شد».

برای جذب این افراد استفاده کردهاند.
برنامــه کمک هزینــه اضطراری که
دولت جاستین ترودو به منظور کمک
به شهروندان برای مقابله با پیامدهای
پاندمی کرونا به اجرا گذاشت ،در اصل
هر مــاه دو هزار دالر به کاناداییهای
که میــزان درآمدشــان تحت تاثیر
پاندمی قرار گرفته بود ،واریز میکرد.
اتاوا در چارچوب این طرح بیش از ۷۴
میلیارد دالر به شهروندان کمک کرد
اما در ادامه پرداخت این کمکها را در
چارچوب بیمه اشتغال ادامه داد.
خانم سنا احمد ،استاد حقوق دانشگاه
کلگری ،میگویــد از همان ابتدا که
طــرح کمکهای اضطــراری دولت
فدرال به اجرا درآمد ،کامال مشخص
بود که این تدبیر فرصت مناسبی برای
کالهبرداری و تقلب به سازمانهای
جنایــی خواهد داد چرا کــه اتاوا به
صراحت اعالم کرده بود که قصد ندارد
افرادی را که درخواست استفاده از این
کمکها را میکنند ،مورد بازپرســی
قرار دهد بنابرایــن از همان زمان به
راحتی قابل پیش بینی بود که برخی
از تقاضاها تقلبی خواهد بود.
فینتــراک در گزارش خود اعالم کرد
گاهی اوقــات به نظر میرســد که
پولهای دولت در قالب طرح کمک
هزینههای اضطراری به چرخهای وارد
میشــود که به چرخه پولشویی گره
خورده اســت .طبق همین گزارش،
در برخــی شــهرها کارتهای پیش
پرداخت توســط کمک هزینههای
اضطراری کانادا و دیگر فرآوردههای
مالی پولشویی شده پر میشود.
خانم جیسکا دیویس ،تحلیلگر ارشد
اطالعاتــی ســابق در اداره اطالعات
امنیتی کانــادا که در حــال حاضر
ریاست شــرکت مشــاوره Insight
 Threat Intelligenceرا بــر عهده
دارد ،میگوید اســتفاده از کارتهای
پیش پرداخت ترفند پولشویی رایجی
است که ســازمانهای جنایی از آن
اســتفاده میکنند ،تا هیــچ اثری از
فعالیتها و تراکنشهای مالی خود بر
جا نگذارند.
مرکز تجزیــه و تحلیل تراکنشها و
اظهارنامههای مالــی کانادا از ابتدای
ســال  ۲۰۲۰تا  ۳۱اکتبر گذشــته
بیش از  ۳۰هزار گزارش عملیات مالی
مشکوک در ارتباط با کمک هزینههای
دولتی مربوط بــه کووید ۱۹دریافت
کرده که بیشــتر آنها بــه گروهها و
سازمانهای دخیل در تجارت انسان
و تخلفــات مرتبط با مواد مخدر ربط
پیدا میکنــد .در برخی موارد کمک

هزینههای اضطراری دولت در نهایت
به دست افرادی رسیده است که خارج
از کانادا و مشخصا در مناطقی حضور
دارند که خطر پولشویی یا تامین مالی
تروریسم در آنجا زیاد است.
مرکــز تجزیه و تحلیــل تراکنشها
و اظهارنامههــای مالــی کانادا اولین
ارگانی نیســت کــه در گزارش خود
تشــریح کرده اســت کــه چگونه
ســازمانهای جنایی سازمانیافته از
برنامههای حمایتــی دولت در دوره
کرونا بهرهبــرداری کردهاند ،چرا که
پیش از این هشــدارهای مشابهی در
اینباره منتشــر شده بود .ژوئیه سال
 ۲۰۲۰آژانس درآمد کانادا با ارســال
گزارشی برای کمیته دارایی مجلس
عوام هشــدار داده بود که برنامههای
حمایتــی دولت مورد سوءاســتفاده
مجرمان و جنایتــکاران قرار گرفته
است.
آقای اتیئن بیرام ،ســخنگوی آژانس
درآمــد کانادا تاکید کــرد اگر دولت
فدرال در اجــرای طرحهای حمایت
خود شــتابزده عمل کرد ،علتش این
بود که میخواست اطمینان حاصل
کنــد خانوادهها و کســبوکارهای
کانادایی برای مقابله با زیانهای ناشی
از بحران کرونا به مشکل برنخواهند
خورد .اما در طول اجرای برنامه کمک
هزینههــای اضطــراری ،دولت برای
جلوگیری از انواع سوءاســتفادهها و
تخلفات و خنثی کردن فعالیتهای
مالی مشــکوک ،تدابیــر نظارتی و
کنترلی جدیدی به اجرا گذاشت.
مرکز تجزیــه و تحلیل تراکنشها و
اظهارنامههای مالی کانادا که به پلیس
در ردیابی و شناسایی جرائم پولشویی
و تامین مالی تروریسم کمک میکند،
به پولشویی میلیاردها دالر در کانادا
اذعان کرده است با این حال تحقیق
درباره این مســئله الزاما برای دولت
یک اولویت نیست.
خانم دیویــس میگوید دولت فدرال
تحقیقــات و پیگردهــای مربوط به
جرائم مالی را در اولویت قرار نمیدهد.
کانادا یک اقتصاد بزرگ است که البته
از فعالیتهای جنایی مالی بزرگ نیز
در امان نیســت و من معتقدم که به
طور کلی نیروهای پلیس کانادا برای
ردیابی و مقابله با ایــن گونه جرائم
مهارت و کارآیی الزم را ندارند.
خانم سنا احمد نیز که در اینباره نظر
مشــابهی دارد ،میگوید کمتر از ۵۰
مورد محکومیت در ارتباط با پولشویی
در کانادا ثبت شده است.
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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
՚
and Apple CarPlay™‡
• Android
Auto™
Friday November
19, 2021
8 Issue 1555
• 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
model
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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 av
$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
manual models with an annual finance rate of 0%/0.99%. Cost of borrowing is $0/$585. Selling price is $27,549/$20,334. W
manual models with an annual finance rate of 0%/0.99%. Cost of borrowing is $0/$585. Selling price is $27,549/$20,334. Weekly payments are $88/$64 for 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment
amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary
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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.
by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021/2022 Hyun
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تیف مکلم:
بانک مرکزی کانادا به زمان
افزایش نر 
خ بهره نزدیکتر شده است
ایرونیــا -تیف مکلــم ،رئیس بانک
مرکزی کانادا با تکرار پیش بینی دیگر
مقامات اقتصادی کشور در یادداشتی
مطبوعاتــی تاکید کــرد نهاد تحت
مدیریت او با توجه به فروکش کردن
رکود اقتصادی ،به زمان افزایش نرخ
بهره نزدیک تر شده است .
در حالــی کــه هنوز محــرک های
پولی قابل توجهی برای بهبود کامل
اقتصاد مورد نیاز است ،مکلم گفت در
زمانی که ریسکهای مرتبط با فشار
قیمتها افزایش یافته ،تیمش روی
هدف تورمی متمرکز است.
او در یادداشــتی بــرای فایننشــال
تایمز نوشت« :در سیاست نرخ بهره،
رهنمودهــای ما واضح بــود ،به این
معنی که تا زمانی که رکود اقتصادی
کنترل نشــود ،نرخ بهــره را افزایش
نخواهیم داد .مــا هنوز به آن مرحله
نرسیده ایم ،اما تا حد زیادی نزدیک
تر شده ایم».
زبــان این مقاله بــا تالشهای اخیر
سیاســتگذاران بانک مرکزی کانادا
برای اطمینان دادن بــه کاناداییها
مبنــی بر جدی بودن آنهــا در مورد
تورم مطابقت دارد ،از جمله تصمیم
ماه گذشته که طی آن مقامات جدول
زمانی افزایش احتمالی نرخ بهره را تا
اوایل سال آینده افزایش دادند.
آن سیاســت تصمیم گیری بیش از
حد انتظار ســختگیرانه بود و برخی
از بازیگران بــازار را غافلگیر کرد ،اما
مکلم گفت که این حرکت در راستای
ارتباطــات بانک مرکــزی در طول
پاندمی بود:
«در رابطه بــا رهنمودهای بعدی در
مورد سیاست نرخ بهره ،ما از ابتدا به
روشنی گفتیم که اینکار بر مبنای یک
نتیجه گیری بود».
پس از اینکه آمریکا نرخ ساالنه باالتر

از حد انتظــار  6.2درصدی را اعالم
کرد ،اقتصاددانان برآورد خود را برای
کانــادا به  4.7درصد تغییر دادند .هر
چیزی فراتر از آن احتماال این دیدگاه
را تقویت می کند که فشارهای تورمی
پایدار می مانند.
مکلم تکــرار کرد که دیــدگاه بانک
مرکزی کانادا همچنان این است که
فشارهای تورمی اخیر کاهش خواهد
یافت .با این حــال او اذعان کرد که
همچنان تردید زیادی باقی است« :به
نظر می رسد اختالالت عرضه بیش
از آنچه تصور می کردیم دوام داشته
باشــد و افزایش قیمت انرژی بر نرخ
تورم فعلی افزوده است».
او گفت که بانک مرکزی کانادا بسته
به فشــارهای تورمی در صورت نیاز
سیاســتهای خود را تعدیل خواهد
کرد« :در حالی که تحلیل ما نشان می
دهد این فشارها کاهش خواهد یافت،
ما آنها را برای پویایی عرضه و تقاضا در
نظر گرفته ایم .منظور ما این است که
اگر در مورد تداوم فشارهای تورمی و
میزان رکود اقتصادی در نهایت اشتباه
کنیم ،آن را متعادل خواهیم کرد».
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فرار از
آمریکا برای
اتباع
جنگاقالم در کانادا
برخی
جدی
کمبود
هشدار دربار ه
و بازدا شت به کانادا پناهنده میشوند
سازمانهای تولیدی در کانادا و ایاالت
به فکر دریافت
هفته  -تعداد فزایندهای از بسیار کم و در حدود کمتر از

متحده از ترس آنچه که آنها به عنوان
“تهدید جدی” کمبود برخی اقالم در
خواربارفروشــیها توصیف میکنند،
خواهان کمک دولت برای رسیدگی
به مسائلی هستند که زنجیره تامین
جهانی را تحت تاثیر قرار میدهد.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«ســیتیوی» ،در بیانیه مشترکی
کــه هفته گذشــته به امضــای ۲۱
صنعت منتشر شــد ،امضاکنندگان
چندین اختالل در زنجیره تامین ،از
جمله ازدحــام در بندرها ،تاخیرها و
هزینههای افسارگسیخته در حمل و
نقل کانتینری ،را تشریح کردند.
آنها همچنین به نگرانیهای مربوط
به کمبود مــداوم نیروی کار ،کمبود
نهادههــا و خرید لجامگســیخته و
ذخیرهسازی مصرفکنندگان اشاره
کردند.
در ایــن بیانیه آمده اســت که بدون
«تعامــل چندجانبه» بــرای یافتن
راهحــل ،ایــن مســائل «تاثیراتی
طوالنیمدت به ضرر همه اقتصادهای
آمریکای شمالی ایجاد خواهد کرد».
امضاکنندگان گفتند که این میتواند
شامل ورشکســتگیهای احتمالی،
اختالفات حقوقی ،ادغام صنایع ،تورم،
منابــع غذایی غیر قابل دســترس و
موارد دیگر باشد.
در ایــن بیانیه آمده اســت« :زمان
علیه ماســت .و ضرورت پرداختن به
این چالشها را نمیتوان دســت کم
گرفت».
ران لمر ،رئیس و مدیر عامل انجمن
بازاریابی محصوالت کانادایی که بیانیه
را امضا کرده اســت ،گفت« :افزایش
قابل توجه هزینهها و تاخیر در سراسر
زنجیره تامین ،کانــادا را در وضعیت
وخیم قرار داده است».
جو اســبروکی مدیر کل سبزیجات
گلخانهای انتاریو اســت کــه بیانیه

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
است.دراو
کانادا کرده
پناهندگی رادرنیز امضا
مشــترک
هستند،
محصوالت
حاضر
حال
در
کــه
گفتهای  2۰1۵و  2۰1۶بیش از
سال
افزود
و
است
مانده
بندرها
در
زیادی
دو برابر شده و از  ۸۰تن به 1۸7
که کشتیهایی در آب منتظر هستند،
تن رسیده است؛ البته درخواست
زیرا جایی برای تخلیه کاالهای آنها در
شده است.
وجودرد
بندرهاآنها
بیشتر
ندارد.
از
فرار
خاطر
به
ها
آن
از
برخی
او افزود از آنجایی کــه غذاهای تازه
دیگر به
پسبرخی
زندان و
این
مسئله فوری
رفتن مبهیشوند،
فاسد
گاه
نخستین
کاالهاازرا در
خاطرکه آن
است
برای
جنگیدن
سرپیچی
دهیم.
تحویل
بازار
به
آمریکا ،خواستار اقامت در کانادا
وی گفــت« :میانگین زمــان ماندن
هستند .حال و پس از روی کار
کاالها روی آب در گذشــته  ۱۵روز
آمریکا،
جدید
روز
اقالم تا ۶۰
دولتبرخی از
آمدناما اکنون
بود،
مهاجرت برآورد
وکالی
بندرها میماند».
در
آمریکایی
شهروندان
اوکرده
افزایش
شــما
که«بنابراین
ادامهاندداد:
داشت
هزینه
خواهیددونالد
باورنکردنیدولت
هایاز ترس
بیشتری
ً
دور
چیزها
این
از
نیمی
ال
احتمــا
[و]
ترامپ به سوی مرزهای شمالی
ریخته میشوند».
فرار خواهند کرد و خواهان
عالوه بر این ،اســبروکی گفت ،این
خواهند بود.
کانادا
اقامت در
افــزود« :اگر
دارد .وی
دومینــو
اثر
مهاجرت
اداره
گزارش
بر اساس
کانتینرهــای حمل و نقــل به ویژه
پناهندگی مرزی
وکانتینرهای
اگرچهبه
کانادا،را نتوان
ســردخانهای
ً
گردش
رویا در
بر مجدد
تخلیه و
مهاجران
ســرعتکانادا
درهای
بیشــتر
تاخیر
باعث
این
داد،
کار قرار
بوده و از سال  2۰1۵تاکنون
باز
شد».
خواهد
به بیش از چهل هزار شهروند
لمر هم گفــت که کمبود نیروی کار
سوری اقامت داده است ،اما
قابــل توجهی نیز وجــود دارد که بر
درخواست
درصد
زنجیره تامین تاثیر
پذیرشمیگذارد.
آمریکایی
پناهندگی
انبار.
شهرونداندر سطح
«به خصوص
او گفت:

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
سويدر
مشــاغلی که
آفریقایی ودرصد از
حدود ۸۲
آسیایی که به
ایم،
ه
کرد
کار
آنهــا
با
خود
ســازمان کانادا مي روند بیشتر
مرزهای
نیروی کار را گزارش میکنند».
کمبوداست.
شده
او گفت که در حــال حاضر ،کمبود
پال کالفورد یکی از پزشکان
 ۱۰۰هــزاری راننــده کامیــون در
مهاجران و
مرکز
سالمتوجود دارد.
آمریکای شمالی
فوریه
ماه
در
کانادا
پناهندگان
در نهایت ،لمر گفت ،برای رســاندن
کنندگان،به هر
شخصی که
گفت:
همه
هربه مصرف
محصوالت
متصل شوند.
قطعات باید
این
مرزهای
آمریکابهبههمسوی
دلیلی از
ما فرار میکند ،میگوید :آمریکا
کانــادا از بزرگترین واردکنندگان
برای زندگی
امنی
دیگرو محل
جهان
سبزی در
میوه
نیست.

عالوه بــر ایــن ،بیانیــه همچنین
ایاالت
فرمانکانادا و
کرد که
خاطرنشــان
مهاجرتی
امضای
بعد از
ســال
رشــد
فصل
پایان
به
متحده
رییس جمهور آمریکا در ماه
 ۲۰۲۰رسیدهاند .این بدان معناست
ژانویه سال  2۰17میالدی مبنی
که کشور واردات کاالهای بیشتری را
زنجیرههفت
مسلمان
برآغازمنع
تامین
اتباعو به
ورود کرد
خواهــد
جاستین ترودو نخست
کشور،
تری نیاز دارد.
قوی
ها
کانادایی
گفت:
کانادا
وزیر
بر اســاس اطالعات منتشــر شــده
،۲۰۲۰
کانادا ،در
کشــاورزی
ســالبه شما
ایمان تان،
توجه به
بدون
گویند.در سال ،۲۰۲۰
میمیلیارد
خوشآمد۶.۶
کانادا با
رتبه هشتم را در میان واردکنندگان
وکالی کانادایی بر این عقیده
برتر میوه در جهان به خود اختصاص
هستند که تا ترامپ در آمریکا
داد.
کانادا
موجوددولت
است،
بر سر
دهد
نشان می
کارهای
آخرین داده
بیشتری
پناهندگان
میان
آمریکایینیز در
 ،۲۰۱۹کانادا
باکه در سال
بود.ســبزیجات بوده
خواهدبرتر
واردکنندگان
روبرو

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

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
کشاورزی
های سال
است.
۲۰۱۹
دالر رسیده
میلیون
homeدادبهه 1.۵
کانادا نشان میدهد که این کشور با
است  .چارلز سوسا وزیر دارایی
صرف  ۳.۵میلیارد دالر برای واردات
انتاریو سال قبل با شجاعت اعالم
سبزیجات در رتبه چهارم جهان قرار
کرده بود این استان راهی را که
دارد.
بریتیش کلمبیا رفته انتخاب نخواهد
ها؟ نظر ندارد همچون آنها
کردحولدر
راه
برای خریداران خارجی مسکن
وضعیت
است که
در
بگیرد.
آمدهدر نظر
بیانیه ای
این اضافه
مالیات
چالش
هایی
برخــی از
انتاریو
لیبرال
بازتاب دولت
فعلیعوض
در
آغاز
در
۲۰۲۰
بهــار
در
کــه
اســت
مالیات انتقال مسکن برای خریداران
داد .آنها مواجه
 ۱۹با
گیریراکووید
هم
کاهش
خانههاولی
شد.
حال با باال رفتن بی رویه قیمت ها،
این صنایع گفتند که ضروری اســت
سوسا تغییر عقیده داده و به فکر
که دولتها با تمام بخشهای زنجیره
چاره
است.کنند تا تهدید جدی
افتادها ً کار
تأمین فور
خبرنگاران
ناامنیگفتگو
او در
درموردرا
مواد غذایی
غذایی باو کمبود
تازه بازار مسکن تورنتو
وضعیت
کاهش دهند.
افزایش
نیز مازیروند
بخوبی
گفتف «:من
تغییر
توانند با
کنندگان
مصر
باخبرم.
اخیر
خریدیک
عادات در
قیمتها
این
مدت به
سالکوتاه
خود در
کنند.
فکر می کردم باید به
کمکقبل
روند سال
یک
کنندگان
مصرف
هوشمندتر،
خرید
با
بازار اجازه داد تا مسیر خود را پیدا
جویی
صرفه
خود
پول
در
تواننــد
ی
مکند ولی حاال نگران کم شدن عده
کاهش
ضایعات مواد
کنند و
غذایی راورود به
توانایی مالی
هستم که
ای
دهند ،ضایعاتی که در نهایت قیمتها
این بازار را دارند .هر کجا را که
را باال میبرند .بهعنوان مصرفکننده،
نگاه می کنی ،عده ای درحال
باید نســبت به رفتار خود در هنگام
ارائه پیشنهادی
جدلتربر سر
جنگ و
باشیم.
غذا آگاه
خرید
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

9

»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.
این د
کار ب
دیروز
حداق
انتخاب
تسلیم
به گف
۵۰۰
در بر
و اگر
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متوسط قیمت ملک در کانادا
در ماه اکتبر در مقیاس ساالنه
 ۱۸.۲درصد افزایش یافت

آیا برنامه ملی مسکن ترودو موفق خواهد شد؟
فردا -یکــی از مهمترین برنامههای
حزب جاســتین ترودو در انتخابات
فدرال امسال ،تسهیل مقررات برای
خانهدار شــدن کاناداییها بود .اما آیا
این برنامه میتواند اجرایی شود و به
نتایج مورد نظر دست یابد؟
پنلوپه وایــد ( )Penelope Wildدر
مقالهای در تورنتواســتار به بررسی
برنامههــای دولت تــرودو در زمینه
مسکن و نتایج احتمالی آنها پرداخته
است:
اگــر نگاهی به آمار فروش مســکن
در شــهرهایی مثل تورنتو بیاندازید،
میبینید کــه قیمتها در ســطح
بیســابقه باالیی قرار دارند .کمبود
عرضه از یک طرف و رقابت شــدید
خریداران ســبب شده بســیاری از
کسانی که قصد خرید خانه را دارند،
نتوانند در این رقابت شرکت کنند و
به حاشیه رانده شوند.
آیا برنامه حزب لیبــرال میتواند به
خانهدار شدن این افراد کمک کند؟ به
نظر میرسد این برنامه قادر نیست در
نهایت به ایجاد تعادل و توازن در بازار
امالک و یا کاهش قیمت منجر شود.
جاستین ترودو در تبلیغات انتخاباتی
وعده داده بود که حســاب پسانداز
ویــژه خانهاولیها را ایجاد میکند .با
این حساب ،کاناداییهای حداکثر ۴۰
ساله میتوانند تا  ۴۰هزار دالر برای
خرید اولین خانه خود پسانداز کنند.
برداشت از این حســاب برای خرید
خانه نیز معاف از مالیات خواهد بود.
پولی که به این حساب واریز میشود
نیز معاف از مالیات اســت .همچنین
سودی که از به موجودی این حساب
تعلق میگیرد از شمول مالیات معاف
خواهد بود.
اما با توجه به قیمتهای باالی خانه
در کانادا و احتمال تداوم افزایش آن،
آیا مبلغ  ۴۰هزار دالر در چند ســال
آینده میتواند دردی را دوا کند؟
دولت تــرودو همچنیــن قصد دارد
اعتبار مالیاتی خانهاولیها را از  ۵هزار
دالر به  ۱۰هزار دالر افزایش دهد .این
اعتبار مالیاتی میتواند به بسیاری از
هزینههای مربوط بــه انعقاد قرارداد
خرید ملک اعمال شود.
هزینههای نهاییسازی قرارداد خرید
حــدود  ۲درصــد از کل قیمت یک
خانه را به خود اختصاص میدهد .در
حالی که قیمت یک خانه در تورنتو
به صورت متوســط یک میلیون دالر
اســت ،این رقم حدود  ۲۰هزار دالر
خواهد بود!
دولت ترودو قصد دارد میزان مالیات
بیمه وام مســکن را نیز به میزان ۲۵
درصد کاهش دهــد .در این صورت،
صرفهجویی صورت گرفته برای یک

نفر حدود  ۶هزار دالر خواهد بود.
حزب لیبرال همچنین به دنبال یک
برنامه ملی اجاره به شــرط تملیک
( )rent-to-own programاســت و
بودجهای یک میلیــون دالری را نیز
طی یک بازه پنج ساله به این برنامه
اختصاص خواهد داد.
ترودو برای حل مشکل کمبود مسکن
نیز وعده داده به ایجاد یا تعمیر ۱/۴
میلیون واحد مسکونی در کشور طی
چهار سال آینده اقدام میکند.
عالوه بر موارد باال ،حزب آقای ترودو
 ۲/۷میلیارد دالر را طی چهار ســال
آینده به ســاخت و تعمیر خانههای
ارزانقیمت اختصــاص خواهد داد.
تبدیل فضاهای اداری خالی به خانه
و نیز اعتبار مالیاتی برای بازســازی
خانههــای قدیمی از جملــه دیگر
اقدامات دولت او در چند سال آینده
اعالم شده است.
موضوع پیشــنهاد دهــی کورکورانه
( )blind biddingدر بازار مســکن از
دیگر مواردی است که نظر جاستین
ترودو را به خود جلب کرده اســت.
دولت کانادا قصد دارد با اجرایی قانون
حقوق خریدار خانه ،این شیوه اجرایی
را ممنوع کند .بر اســاس این قانون،
بازرســی فنی از خانه به عنوان یک
حق قانونی مطرح میشود و همچنین
شــفافیت در اعــام قیمتهــای
پیشنهادی دریافتی از سوی مشتری
الزامی خواهد شــد .عــاوه بر اینها،
بانکها باید تا شش ماه به کسی که
شغلش را از دســت داده ،برای ادامه
پرداخت اقســاط وام مسکن ،مهلت
بدهند.
البته اتحادیه امالک کانادا ()CREA
که نماینده حدود  ۱۳۵هزار مشــاور

امــاک در کشــور اســت ،از جمله
منتقدان این طرح به شــمار میرود.
این اتحادیه میگویــد این اقدامات
نمیتواند چارهای برای کمبود عرضه
در این بازار باشد.
در وبســایت ایــن اتحادیــه آمده:
«کاناداییها این حق را دارند که نحوه
انجام تراکنش مالی برای بزرگترین
خرج زندگیشان را خودشان انتخاب
کنند.ممنوعیتارائهپیشنهادمخفیانه
سبب میشود مالکان کانادایی نتوانند

خانه خود را به شکلی که میخواهند
به فروش برسانند».
دولــت لیبرال همچنیــن قصد دارد
خرید ملک توسط خارجیها را نیز تا
دو سال ممنوع کند .هدف از این کار،
کاهش احتکار مسکن توسط پولهای
خارجی است.
دولت تــرودو همچنیــن قصد دارد
مالیات بر خانههای خالی که توسط
افــراد غیرمقیــم و یــا غیرکانادایی
خریداریشده را افزایش دهد.
دولت همچنین قرار اســت مالیاتی
برای کاهش نوســازی و فروش خانه
( )flippingوضع کند .در این صورت،
اگر کسی ملکی را ظرف  ۱۲ماه پس
از خرید به فروش برســاند ،با مالیات
اضافه روبرو میشود.
بسیاری از این اقدامات ممکن است
اندکی به کاهش قیمت کمک کند .با
این وجود ،مسئله اساسی بازار مسکن
یعنی کمبود عرضــه همچنان باقی
میماند.
این برنامهها و قوانین جدید نمیتواند
به ساختوساز گســترده بیانجامد،
حال آنکه ساختوســاز از مهمترین
عوامل در جلوگیری از روند افزایشی
قیمتهاســت .برای رسیدن به این
هدف بزرگ ،قوای سه گانه کشور در
کنار بخش خصوصی و نیز شهرداریها
باید به دنبال اولویتبخشی به ساخت
و کاهــش هزینههای ساختوســاز
باشند.

در حالی که هنوز سال  ۲۰۲۱به پایان
نرسیده است ،انجمن ساختمان کانادا
در گزارشی اعالم کرد تا همین جا نیز
 ۲۰۲۱شلوغترین سال تاریخ ملک و
مســتغالت در کانادا بوده و متوسط
قیمت امالک فروخته شده در کشور
به  ۷۱۶هزار و  ۵۸۵دالر رســید که
رشــد  ۱۸.۲درصدی را نســبت به
همین دوره در ســال گذشته نشان
میدهد.
به گزارش هفته ،به نقل از رادیو کانادا،
در انتاریو متوسط قیمت فروش ملک
طی  ۱۲ماه اخیر تحت تاثیر التهاب
در بازار ملک منطقه تورنتو بزرگ ،با
رشدی تقریبا  ۳۰درصدی همراه شد.
رشد قیمت ملک در مونترال نیز کمی
باالتــر از  ۲۰درصد و در کبک حدود
 ۱۳درصد بــود .در بریتیش کلمبیا
متوسط قیمت فروش ملک طی یک
سال اخیر بیش از  ۲۰درصد افزایش
یافت.

کانادا یکی از بهترین کشورها  برای خرید خانه بر اساس درآمد!
ایرانیــان کانادا -اصــ ً
ا انتظار این را
نداشــتیم! یک تحقیق جدید نشان
میدهد که بر اســاس میزان درآمد
ســاکنان این کشــور ،بازار مسکن
کانادا یکــی از قابل خریدترینها در
جهان است .شاید برای بسیاری از ما
آنچنان که این تحقیق میگوید قابل
خرید نباشــد ،حداقل برای ما که در
شهرهای بزرگ ساکن هستیم ،اما در
یک مقیاس بزرگتر عملکرد ما نسبت
به دیگر کشورهای جهان خوب است.
شــرکت بریتانیایــی Roofing
 Megastoreمیانگیــن هزینه یک
خانــه  100متر مربعــی را در همه
کشــورهای جهان و میانگین حقوق
مردمــی که در آنجا زندگی میکنند
را با هم مقایســه کرده اســت .رتبه
بندی هر یــک از محاســبات را به
صورت درصد ترسیم میکند که قابل
خریدترین آنها  22.42درصد و غیر
قابل خریدترین آن  0.67درصد بود.
بــه این صورت کــه میانگین درآمد

میلیون پوند برای یک خانه  100متر
مربعی ،که برابر با حدود  3.3میلیون
دالر کانادا است ،پیشتاز است.
در مقایسه ،میانگین قیمت یک خانه
در کانادا قرار اســت در سال 2022
به  718000دالر برســد .این به این
دلیل اســت که عرضۀ مسکن برای
فروش به کمترین حد خود رســیده
و تقاضــای روزافــزون باعث افزایش
قیمتها میشــود .اگرچه 718000
ســاالنه در این کشورها برابر است با برای خرید خانه از نظر توانایی خرید دالر در مقایسه با هنگ کنگ دقیقاً
درصدی از کل قیمت یک خانۀ صد در جهان شناســایی کرده است .در همان چیزی نیســت که شما آن را
این کشور میانگین درآمد ساالنه برابر ارزان میدانید ،اما اساساً یک تخفیف
متری در همان کشور.
حسابی است.
امتیاز کانادا به  8.53درصد رســید است با  22درصد قیمت یک خانه.
که در کنار اســترالیا با  8.40درصد ،از میان غیر قابل خریدترین کشورها ،این بدان معنا نیســت که کانادا خود
ایسلند با  9.81درصد ،ایاالت متحده غنا با امتیاز  0.67درصد ،ســریالنکا مکانی مقرون به صرفه برای زندگی
Barristers
کنگ با  1.36است .در واقع ،تورنتو و ونکوور اخیرا ً
 1.33andدرصد ،هنگ
 Solicitorsبــا
با  15.01درصــد و آفریقای جنوبی
Tel: 604-526-1805 | Fax: 604-526-8056
www.kinmanmulholland.comبــا  1.63درصد در رتبهبندی جزو گرانترین شهرهای
با  18.17درصــد در میان باالترین درصــد و جامائیکا
اختصاص آمریکای شمالی دسته بندی شدند.
بــه خود
کاناداام»رتبــههای اول
رتبهها قرار گرفت.
رایگان
مشاوره رااولیه
مجموع«،کی
دفتردرحقوقی
در واقع ،قیمت امالک و مســتغالت
دادند.
در رتبه چهاردهم قرار گرفت.
Trialجزو گرانترین قیمتها در
ونکوور نیز
هنگ
ملک،
قیمت
باالترین
مورد
در
Roofing
Lawyers:
Megastoreحسینخانی (مشاور و مترجم)
شــرکت فرشاد
است.
 Farshadمتوســطبیش از 2
کنــگ با هزینه
مکان
بهترین
عربستان ســعودی را
جهان• Ian
H. Kinman
)H. Khani (Manager

Kinman Mulholland

Kinman Mulholland

Cell: 604-727-4555

MUST SELL

کلیف استیونســون ،رئیس انجمن
ســاختمان کانادا ،در این گزارش با
اشــاره به این که نه تنها قیمت خانه
بلکه قیمت دیگر امالک در کشــور
روند صعودی را طی میکند ،تصریح
کرد پس از یک تابستان نسبتا آرام،
آمار و ارقام مربوط به بازار ملک در ماه
اکتبر نشان میدهد که بازار مسکن بار
دیگر با شــرایطی شبیه به آن چه در
فصل بهار مشاهده کردیم ،روبرو شده
و کمبود عرضه و تقاضــای فزاینده
شاخصه اصلی آن است.
طبق گزارش انجمن ساختمان کانادا،
در مــاه اکتبر  ۵۸۱هزار و  ۲۷۵ملک
در کانادا فروخته شــد در حالی که
رکــورد قبلی  ۵۵۲هزار و  ۴۲۳ملک
بود .رونق بازار ملک در ســال ۲۰۲۱
در حالی رکورد زده اســت که هنوز
حدود دو ماه دیگر تا پایان سال باقی
مانده است.

Barristers
Solicitors
OPEN and
HOUSE

Tel: 604-526-1805
| Fax:
Sun. Nov.
21st604-526-8056
2-4
www.kinmanmulholland.com

دفتر حقوقی «کی ام» ــ مشاوره اولیه رایگان
فرشاد حسینخانی (مشاور و مترجم)

)Farshad H. Khani (Manager

Cell: 604-727-4555

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

”“REDUCED

1482-Chippendale Road, West Vancouver

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
Hong
 -اعاده حیثیت و خسارت

 تصادفــات ( :)ICBCبعــد از هــر تصــادف و قبــل ازمشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت

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

Neil A. Mulholland
David Milburn
Marco Von Antal
Claire Hong

•
•
•
•

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

Farshadx@hotmail.com

۲۲ ICBC
پشـتوانه
بامکارتل ازگولد ،با
سـابق
حقوقی  ،KMاز
دفتـر
24 year old 6000 sq. ft. 3 level house,
خدمتﻧﻔﻊبهشماﺳﺖ.
سـالبا ﻣا به
ﻣﺸﻮرت
ﻣﺮاجعه به
ﺗﺼادف و ﻗﺒﻞ
وکالی ﻫﺮ
( :)ICBCبعﺪاز
تﺼادفات
مخــدر،
مــواد
و
مســتی
حــال
در
رانندگــی
دزدی،
 امــور جنائــی :قتــل،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
12,200 sq. ft. view property
امور گرفت.
خواهد
امور شـما
درگیــری و زدوخــورد
خانواده ،امور کمپانیًها ،اعاده حیﺜیت و خسارت ،اخراجی از کار بدون دﻟیﻞ کافی
مهاجرت،

Myron
امور D.
Slobogean
604-720-2130
مهاجرت
Sutton Group-West Coast Realty

 -امور خانواده

 امور کمپانیها اعاده حیثیت و خسارت -اخراجی از کار بدون دلیل کافی

جهت اطالعات بیشتر ،لطفا با فرشاد حسینخانی تماس بگیرید.
دفتر حقوقی  KMاز وکﻼی سابﻖ بامکارتﻞ گولد ،با ﭘﺸتوانه  22سال خدمت به جامعه
ایرانی و برخورداری از وکﻼی خﺒره ،باﻻترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

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

778-558-8272

با بیش از  30سال تجربه کار در کانادا

www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

منﺰل دوطبقه 5 ،خوابه با
 3سرویس حمام و دستشویی،
 2637اسکورفیت زیربنا
نﺰدیﮏ به مراکﺰ خرید
و اسکایترن

آپارتمان یﮏ خوابه و دن ،با یﮏ سرویس حمام
در قلﺐ »یﻞ تاون« ،با منﻈره زیبا از شهر ،پنجرههای
بﺰرگ ،نورگیر ،بسیار تمیﺰ ،استینلس استیﻞ اپﻼینسس
و سنﮓ گرانیت در آشپﺰخانه ،پارکینﮓ و انباری،
نﺰدیﮏ به کلیه امکانات رفاهی

منﺰل یﮏ طبقه در بریتیش پراپرتیﺰ،
 3خوابه با  3سرویس حمام ،زیربنا  2581اسکورفیت
در زمینی به مساحت بیش از  20هﺰار اسکورفیت،
کفپوش چوبی و آشپﺰخانه نوسازی شده،
جنوبی ،باچشم انداز از حیاط سرسبﺰ

1178 Creekside Drive,
Coquitlam

1806-909 Mainland Street,
Vancouver

415 Hadden Drive,
West Vancouver

$1,295,000

$699,000

$2,560,000

218 Allard Street,
Coquitlam

#711-121 Brew St.,
Port Moody

$2,098,000

528,000

$1,878,000

$1,190,000

972 Belvista Crs., North Van

1921 Orland Drive, Coquitlam

$2,040,000

$698,000

4640 Highland Blvd., North Van

1203-3080 Lincoln Ave., Coquitlam

$1,720,000

55 Maple Drive, Port Moody

$2,059,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

#2710-9868
Cameron St,
Burnaby

698,000
$1,639,000

2765 Tempe Glen D., North Van

$2,198,000

4150 Delbrook Ave., North Van
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نسل جدید ،بدبین به آینده
و منفصل از نسل قدیم
اختالف و تفاوت دیدگاه میان نسلها
در کانادا و آمریکا امر تازهای نیست .در
دهه شصت میالدی نیز نسل جدید
متولد شده پس از جنگ جهانی دوم
آغازگر جنبش تغییر و آنچه به جنبش
هیپیها مشهور بود شدند .امروزه نیز
اختالف میان دو نسل به حداکثر خود
رســیده اما جنس دغدغههایشان با
پیشکسوتان سنتشکنشان در قرن
بیستم بسیار متفاوت است.
با نگاه بــه تغییرات به وجود آمده در
دهه گذشته از جمله تغییرات اقلیمی،
صعــود بیســابقه قیمت مســکن،
گســترش فقر و نابرابری اقتصادی،
بســیاری از جوانان کانادایی نسبت
به آینده و مســیری که کانادا در آن
حرکت میکند احساس خوشبینی
ندارند .جالب اینجاســت که نســل
جدید یا به عبارتــی فرزندان هزاره
جدید یا  millennialsیعنی متولدین
دو دهه انتهای قرن بیســتم و نسل
قدیــم یعنی متولدیــن دوران رونق
زادوولد دهههای پس از جنگ جهانی
دوم یا اصطالحــاً baby boomers
را مقصــر این بیعدالتــی و نابرابری
میدانند .در نظرســنجی مؤسســه
آنگوس رید مشــخص شــد بیش از
نیمی از پاســخدهندگان بهبود وضع
اقتصادی و اجتماعی را نه در اصالح
اشتباههای نسل گذشته ،بلکه در بنا
کردن دوباره اساس پایههای جامعه
میدانند.
هدفدیگرتحقیقمؤسسهآنگوسرید
این بود که بداند آیا افراد از نسلهای
مختلف خود را در جوامع کوچک یا
کامیونیتیها فرد مؤثر و رهبر میدانند
که بیشتر پاسخدهندگان بر این باور
بودند که با کار داوطلبانه و فعالیتهای

سیاسی توانایی ایجاد تغییر در خرده
جوامع خــود را دارند .آن دســته از
پاســخدهندگان زیر چهل سال که
نقش رهبــری خــود را در اجتماع
پررنــگ میبیننــد معتقدند صالح
جمعی و سرنوشــت جامعه اهمیت
بیشتری نسبت به حقوق و آزادیهای
فردی دارد .در بررســی این دسته از
پاسخدهندگان به نظرسنجی مشخص
شــد آنها نسبت به سایر دستهها از
تحصیالت و امکانات اقتصادی نسبتاً
بهتری نســبت به نسل پیش از خود
برخوردارند و از نظر نژاد و جنســیت
از نسلهای پیشین خود بهمراتب از
تنوع بیشتری برخوردارند.
بیشــتر پاســخدهندگان جوان این
نظرســنجی معتقدند آنچه از نسل
قدیم یعنی نسل دهه پنجاه و شصت
میالدی بهجامانده مفید و مؤثر نبوده
درحالیکه پاسخدهندگان مسنتر در
دسته پنجاه و پنج سال و باالتر میراث
نســل قبل را مؤثــر و مثبت ارزیابی
کردند .به گفته رئیس مؤسسه آنگوس
رید ،متولدیــن پس از جنگ جهانی
دوم در دوره خوشبینی اقتصادی به
دنیا آمدهاند و آنان یا حداقل والدین
آنان طعم سختی و مشکالت شدید
را بهویژه در زمان جنگهای جهانی
چشــیده بودند .ازاینرو نســبت به
آینده بسیار خوشبین بودند .این در
حالی است که نسل جدید معتقدند
برای نسلهای آینده کانادایی میراثی
بهمراتب بهتر و مفیدتر از نسل قدیم
به جا خواهند گذاشــت .بااینوجود
پاسخدهندگان باالی چهل سال فکر
میکنند دنیا بعد از گذار نسل امروز
جای بدتری خواهد بود.

موارد اختالف بین دو نسل

در این نظرســنجی حدود شصت و
پنــج درصد از پاســخدهندگان جدا
از ســن بر این باورند کــه تغییرات
اقلیمی مهمترین خســارت و چالش
پیش روی نســلهای آینده اســت
و کانادا باید بــرای تغییرات اقلیمی
نسبت به ســایر موارد حتی بر رشد
اقتصادی اولویت قائل باشد .موضوع
تغییرات اقلیمی مسئلهای است که
نسل جدید تصمیمهای اقتصادی و
سیاسی نسلهای قبل را دلیل بخش
قابلتوجهی از این معضل میداند.
از موضوعهــای دیگری که بیشــتر
دغدغه جوانان اســت میتــوان به
موضوع نابرابری اقتصــادی ،قیمت
مسکن و مســائل مربوط به بومیان
کانــادا اشــاره کــرد .درحالیکــه
پاسخدهندگان مسنتر بیشتر نگران
مسائلی همچون تورم و جبران کسر
بودجه هستند.
مسکن ،مســئلهای که پیشازاین
مسئلهنبود!

تا همین چند سال پیش برای خرید
ملک نیاز نبود پیشپرداخت هنگفتی
فراهم شــود .جنگ خریداران بر سر

خانهها وجــود نداشــت و بعضی از
امالک حتی کمی پایینتر از قیمت
فروش معامله میشدند .برای فردی
که متعلق به نسل متولدین دهههای
شــصت و هفتاد میالدی است خرید
خانــه یعنی پسانداز پــول مازاد به
مدت پنج سال و گرفتن اعتبار سریع
و راحت بانکی نســبت به شغل و در
آمد .اینها مواردی هستند که در بازار
امروز مسکن تبدیل به افسانهای دور
شدهاند .امروزه برای رسیدن به همان
شــرایط و پسانداز حداقل بیســت
درصد قیمت یــک ملک ،یک جوان
کانادایی باید به طور متوسط چهارده
سال کار کند تا بتواند میزان سرمایه
الزم برای خریــد را فراهم کند .این
مقدار برای کســی که قصد خرید در
کالنشهر تورنتو داشته باشد حدود
بیســت و چهار ســال و در ونکوور
حدود بیســت و هشت ســال است!
واقعیتی که جــوان امروز کانادایی با
آن ســروکار دارد این اســت که وی
باید سالها درس بخواند ،شهریهای
بهمراتب گرانتر از نسل قبل بپردازد،
در بازار کار بهسختی رقابت و مبارزه
کند ،کاری پیدا کند که دستمزدش
بهمراتب نســبت به شرایط اقتصادی
نسل قبل کمتر است و در آخر در آن
کار آنقدر باقی بماند تا پس از سالیان

دراز بتواند اندکی برای پیشپرداخت
ملکش پسانداز کند .این آن واقعیتی
است که جوان کانادایی را نگران کرده
است.
بخت با کدام نسل بیشتر همراه بوده
است؟

شرکتکنندگان جوان این نظرسنجی
بهمراتب نســبت به مسنترها بر این
باورنــد که از بخــت و اقبال کمتری
برخوردار بودهاند .بیش از چهل درصد
از جوانان معتقدند فرصتها به شکلی
که برای نســل پیشــین فراهم بوده
به آنها داده نشــده است و در نقطه
مقابل پاسخدهندگان مسنتر از پنجاه
و پنج ســال خود را در دسته «بسیار
خوششانس» ردهبندی کردهاند .نکته
قابلتأمل در این موضوع این است که
بیش از ســهچهارم شرکتکنندگان
جوان نظرسنجی معتقدند جمعیت
سفیدپوست کانادایی از فرصتهایی
بهره بــرده که جوامــع اقلیت قابل
تشــخیص و رنگینپوســت به آن
فرصتها دسترســی نداشــتهاند .از
میــان این شــرکتکنندگان حدود
چهــل درصــد در جنبــش «جان
سیاهپوســتان ارزش دارد» شــرکت
کردهاند .شرکتکنندگان مسنتر فکر

میکنند که بخت با آنان بهطورکلی
در برخوردار بودن از سطح مشخصی
از کیفیــت زندگی یار بوده اســت و
بهترین شانسی که داشتهاند توانایی
خرید امالک مهمترین بخشی است
که بخت با آنان یار بوده اســت .این
در حالی است که جوانان طور دیگری
میاندیشــند .به نظر آنان نسل قبل
از ســطح قابل قبولــی از «پذیرش
اجتماعی» و آزادی برخوردار بودهاند
که نسل فعلی فاقد آن است .از طرفی
جوانان خــود را برای دارابودن امکان
«سفرهای آسان» نسبت به نسل قبل
خوششانستر میداند.
فهمیدن اینکه کدام نسل از امکانات و
بخت بهتری برخوردار بوده کار راحتی
نیســت اما آنچه مشخص است این
است که نسل فعلی در جامعه بیشتر
از اینکه نکات مثبت ببیند از وضعیت
اقتصادی پیشآمده ناراضی و عصبانی
است .نســل جدید پیش روی خود
فقط مشــکالت ،چالشها و نابرابری
ناعادالنه میبیند و باوجوداینکه نسل
جدید از عملکرد نســلهای پیش از
خود دل خوشی ندارد و آینده و مسیر
پیش روی ملت کانادایی را متفاوت از
آنچه نســل قدیم میپندارد میبیند
اما بیشــتر شــرکتکنندگان جوان
نظرسنجی معتقدند نباید دیگران را
سرزنش کرد یا انگشــت اتهام رو به
نسلهای پیشــین گرفت .در عوض
باید بیتفاوت نبــود و صدای خود را
به گوش جامعه رساند .اما دراینبین
هم هستند بسیاری از کاناداییهای
جوان که یافتن فرصت در کشورهای
دیگر جهان را همــواره بهعنوان یک
انتخاب در دسترس میبینند .این در
حالی است که بیشتر شرکتکنندگان
مســنتر از چهل و یک سال بیشتر
نسبت به کانادا و زندگی در آن انس و
وابستگی احساسی دارند.

شرکت حسابداری پیبیاس

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

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

Email: pbsaccounting@shawcable.com

www.pbsaccountingltd.com
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در ماه سپتامبر  ۴۵هزار مهاجر
وارد کانادا شدهاند
پــرژن میــرور -افزایــش پذیرش
مهاجران جدید توســط کانادا در ماه
ســپتامبر باعث شد تا در این ماه ۴۵
هزار مهاجر وارد کانادا بشوند.
وزارت مهاجــرت ،شــهروندی و
پناهندگــی کانادا بــه تازگی اعالم
کرده اســت که در ماه سپتامبر۴۵ ،
هزار مهاجر جدید در رده بندیهای
مختلف وارد این کشور شدند .این رقم
باالترین میزان ورود مهاجر در یک ماه
در طول تاریخ کانادا بوده است.
با ایــن وجود ،تعداد بــاالی پذیرش
مهاجر در ماه ســپتامبر  ۲۰۲۱برای
سیســتم مهاجرتی کانــادا با توجه
به مشــکالت پیش آمــده برای این
سیســتم در طول دوران همه گیری
بیماری کووید ،۱۹-بــه عنوان یک

ثروت چشمگیر محسوب می شود.
پیش از آغاز همه گیری کرونا ،کانادا
پذیرای ماهانه  ۲۵هزار الی  ۳۵هزار
مهاجر جدید بود .در ماه آوریل ۲۰۲۰
و شــروع همه گیری کرونــا تعداد
افرادی که برای اقامت دائم کانادا وارد
این کشور شدند به  ۴هزار نفر کاهش
یافت که پایین ترین میزان پذیرش
مهاجر جدید در تاریخ مدرن است.
آمار ورود مهاجران جدید به کانادا در
مابقی ماههای سال گذشته به آرامی
رو به بهبود گذاشتند اما نه با سرعت
مورد نیــاز برای رســیدن به هدف
پذیرش  ۳۴۱هزار مهاجر در ســال
 .۲۰۲۰کانادا در ســال  ،۲۰۲۰فقط
 ۱۸۴هزار مهاجــر جدید را پذیرش
کرد.

برای جبــران کاهش پذیرش مهاجر
در ســال  ،۲۰۲۰دولت فدرال کانادا
تصمیم گرفته است تا میزان پذیرش
مهاجر در سال جاری را دو برابر کرده

و هدف پذیرش  ۴۰۱هزار مهاجر در
سال  ۲۰۲۱را برای خود تعیین کرده
است.
از ابتدای ســال  ۲۰۲۱تاکنون کانادا

پذیرای  ۲۶۷هزار مهاجر جدید بوده
اســت .دولت فدرال برای رسیدن به
هدف پذیــرش  ۴۰۱هزار مهاجر در
سال جاری باید بین ماههای اکتبر تا

مردم کانادا همچنان نسبت به پذیرش مهاجر نگاه مثبت دارند
تازهتریــن نظرســنجی مؤسســۀ
 Environicsنشان میدهد علیرغم
پاندمی ،مردم کانــادا همچنان نگاه
مثبتی به نقاط برجســتۀ مهاجرت
دارند.
موسســه  Environicsبین  7تا 23
ســپتامبر  2021با  2000کانادایی
مصاحبه تلفنی انجــام داد تا ببیند
آیا دیدگاه آنهــا در مورد مهاجرت و
پناهندگان در طول ســال گذشــته
تغییر کرده است یا خیر.
بر اساس یافتههای موسسه تحقیقات
افکار عمومی پاییز  2021نظرسنجی
 ،Focus Canadaدیدگاه کانادایی
ها در مورد مهاجرت و پناهندگان در
 12ماه گذشــته «بیشتر ثابت» بوده
است.
در ایــن نظرســنجی آمده اســت:
«اکثریت قریب به اتفاق مردم کانادا
از ســطوح فعلی مهاجــرت حمایت
میکنند ،مهاجــران را برای اقتصاد
کانادا مفیــد میدانند و معتقدند که
آنها برای افزایش جمعیت کشور مهم
هستند».
این گزارش در زمانی ارائه میشــود
که کانــادا در حال عبــور از مرحله
بحرانی پاندمی فعلی کووید  19است.
مسائل مربوط مهاجرت در این مدت
تا حدودی به حاشــیه رفته است ،اما
شروع به تدریج در حال ظهور مجدد
است .بنابراین ،اهداف این نظرسنجی
تا حدی درک ایــن موضوع بود که
چگونه چالشها و استرسهای سال
گذشته بر «ظرفیت کاناداییها برای
پذیرش دیگران» تأثیر گذاشته است.

به مهاجرت بیشــتری نیاز دارد ،در
حالی که  37درصد مخالف هســتند
و  6درصد نظری در مورد این موضوع
ندارند.
اکثر مــردم کانادا معتقدند پذیرش
مهاجر برای اقتصاد خوب است

اکثریت مــردم با این حرف که کانادا
بیش از حد مهاجر میپذیرد مخالف
بودند
دو سوم ( 65درصد) کانادایی ها این
ایده که سطح مهاجرت در کانادا بسیار
باالست را رد میکنند .این رقم تقریباً
نسبت به نظرســنجی قبلی توسط
 Focus Canadaکه در ســپتامبر
 2020انجام شد ،بدون تغییر است.
در این نظرســنجی تفاوت در نگرش
نسبت به سطوح مهاجرت نیز در میان
حامیان احزاب مختلف سیاسی فدرال
کانادا مشاهده شد.
ســه چهارم ( 75درصــد) حامیان
حزب لیبرال با سطوح فعلی مهاجرت
موافق هستند .در میان حامیان حزب
دموکراتیک نوین ،این رقم  81درصد
است.

کمی بیش از نیمــی ( 54درصد) از
طرفداران حزب محافظه کار کانادا فکر
میکنند که ســطح مهاجرت کنونی
کافی اســت .حامیــان حزب کبکی
بلوک کبکــوا []Bloc Québécois
بــا قاطعیت بیشــتری ( 70درصد)
نسبت به سال گذشته از سطوح فعلی
مهاجرت ،حمایت میکنند.
هدف کانــادا تحت برنامه ســطوح
مهاجرت  2021تا  2023این اســت
که از سال جاری ســاالنه از حداقل
 401000مهاجر جدید استقبال کند.
اکثر کاناداییها قبول دارند که پذیرش
مهاجر برای افزایش جمعیت ضروری
است.
بیش از نیمی ( 57درصــد) از افراد
مــورد بررســی موافق هســتند که
کانــادا برای افزایــش جمعیت خود

اکثریت قریب به اتفــاق کاناداییها
( 80درصد) موافق هستند که تأثیر
اقتصادی مهاجرت مثبت است .با این
حال ،طبق این نظرسنجی ،این عدد
نســبت به  12ماه قبــل چهار واحد
کاهش یافته اســت و نشان دهنده
بازگشت از روند صعودی است که در
سال  2018آغاز شد.
عالوه بــر این 76 ،درصد موافقند که
دولت باید کارآفرینان بیشتری را برای
مهاجرت به کشور و راه اندازی مشاغل

جدید تشویق کند ،که نزدیک به 39
درصد به شدت از این موضع حمایت
می کنند.
حتــی در مواجهــه با یــک پاندمی
جهانی کــه اقتصادها را متالشــی
کرده و احساســات ملی گرایانه را در
بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر
جهان برانگیخته است ،به طور کلی،
گشــودگی مردم کانادا نســبت به
مهاجــران و پناهندگان همچنان به
قوت خود ادامه دارد.
بســیاری از کاناداییهــا همچنــان
منحصر به فرد بودن کشور خود را با
ارزشهایی مانند چند فرهنگی بودن،
شمولیت و پذیرش تازه واردان مرتبط
میدانند .این ارزشها بر ویژگیهایی
مانند آزادی ،دموکراسی یا سرزمین
ارجحیت دارند.
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پایان دسامبر تعداد  ۱۳۴هزار مهاجر
جدیــد را پذیرا باشــد .این به معنی
پذیرش ماهانه حدود  ۴۵هزار مهاجر
جدید میباشد.
در روز  ۱۳فوریــه  ،۲۰۲۱وزارت
مهاجرت کانادا بزرگترین قرعه کشی
اکســپرس انتری تــا آن تاریخ را با
دعوت از  ۲۷هــزار و  ۳۳۲داوطلب
تقاضای اقامت دائم این کشور انجام
داد .بــا توجــه به مدت زمــان ارائه
تقاضانامههای درخواست اقامت دائم
کانادا و طوالنی بودن زمان رسیدگی
به پروندههای مهاجرتی ،انتظار میرود
که این گروه از مهاجران پذیرفته شده
اقامت دائم خود را تا پایان سال جاری
دریافت کنند.
عــاوه بــر ایــن ،وزارت مهاجرت،
شهروندی و پناهندگی کانادا در ماه
مِی سال جاری شــش روش موقت
پذیرش مهاجــر را راه اندازی کرد تا
به حدود  ۹۰هزار نفــری که داخل
کانــادا هســتند اجازه درخواســت
اقامت دائم بدهــد .وزارت مهاجرت
کانادا اعالم کرده است که قصد دارد
تقاضانامههای نزدیک به  ۴۰هزار نفر
از این گروه را در سال  ۲۰۲۱بررسی
کند.
همچنین در مــاه ژوئن  ۲۰۲۱دولت
کانادا محدودیتهای مسافرتی اجرا
شده پس از آغاز همه گیری بیماری
کووید ۱۹-را بــرای تمام افرادی که
پرونده درخواســت اقامت دائم آنها
مورد تایید قــرار گرفته بود لغو کرد
و بــه آنها اجــازه داد تا برای تکمیل
روند پرونده مهاجرتی خود وارد کانادا
بشوند.
کانادا اخیرا ً ممنوعیت سفر از کشور
هند به این کشــور را لغــو کرد که
بیشترین تعداد ارسال مهاجر به کانادا
را در اختیار دارد.
ترکیب ایــن عوامل اصلــی و دیگر
اقدامات وزارت مهاجرت ،شهروندی و
پناهندگی کانادا برای پذیرش مهاجر،
کانادا را در موقعیتی قرار داده تا دست
کم به هدف پذیرش  ۴۰۱هزار مهاجر
جدید در سال  ۲۰۲۱دست یابد.

ebrahimi
accounting services ltd.
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مهاجرت بی ِ
پایان ایرانیان

ادامه از صفحه ۲

نیرویبهکاررسانههای
نگاهی
از ایرانیان نیز بــه عنوان
ی
م
ترک
متخصص کشــور
کنند.
کشورهای غربی
فارسیرازبان
این مهاجرت در برخی موارد دائمی

مانند مرجان شیخاالسالمی آل آقا و
محمود خاوری مربوط است.
همزمــان بســیاری از خانوارها که
ثــروت چند صد هــزار دالری برای میشــود و در برخی مــوارد نیز به
ســرمایهگذاری و اخــذ اقامــت در صورت دورهای پیش میرود .مجیدمحمدی
کشــورهایی مانند کانادا و استرالیا و هرچند جمهوری اسالمی آمار شفاف
بریتانیا نداشــتند ،راه خرید مسکن از مهاجرت نیروهای متخصص ایران
گــزارش فعاالن
پیشی ارائــه نم
139۵را در
آســیایی
کشــورهای
اسالمگرایی و جریان چپ را که امروز مؤتلف
دهد امامبانی
“حمایت”ی که
روزنامه
بهمن
دردرتاریخ 9
مهاجرت
که
دارد
آن
از
نشان
صنفی
ارزش
سقوط
از
هم
بتوانند
گرفتند تا
رسمی قوهی قضاییهی جمهوری اسالمی است ،اسالمگرایی است کمتر مورد انتقاد قرار دهد .این را هم
روزنامه
نیروهای
ه
حرف
مختلف
مشاغل
در
ای
درسرمایه
و
کنند
جلوگیری
خود
های
بخش آگهیهای خود ،احکام غیابی زندانهای اضافه کنم که سخن من در مورد برخی از کارکنان این
از پزشــک و پرســتار تا مهندس و
هم با این راهکار اقامت کشور
دیگریمنتقدان و مخالفان رسانهها که با عشق و عالقه کار میکنند نیست؛ در مورد
بلند و کوتاه مدتی را علیه برخی از
را دریافــت نمایند .در همین فرایند جوشکار و کارگر ساختمانی افزایش
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر کرد .بر اساس این تصمیمگیران و سیاستگذاران است.
بود که کشورهایی چون مالزی ،ترکیه یافته .رکود اقتصادی و درآمدهایی که
هاینویسندهی این مطلب همیشه قدردان
کنیده که
نیک
مقاصــد(فائقه
گوگوش
آگهیها خانم
توجهو هزین
آهنگمیزان کار
تناسبی با
آتشین)،هیچ
مهاجرتی
گرجســتان به
و
عاملغربی برای تاسیس و تداوم این رسانهها
دهندگان
مالیات
آرمین
مرضیه
نگار)،
روزنامه
و
(کارتونیست
کوثر
زندگی در ایران ندارد ،مهمترین
ایرانیان تبدیل شدند.
رود.و تالش داشته مرزهای محدودکنندهی
است
شغلی به بوده
آرمین از
«رصدخانهمحسن
نویس و دختر
وبالگ
(نویسنده و
مهاجرت
شمار می
گــزارش
موضوع در
این
تابستانبرخی اتهامات بشکند در حالی که به
ماههعلیرغم
آنها را
اساس سعید
اسالمی)،
آمده انقالب
مجاهدین
مهاجرتسازمان
اعضای
آمارها در سه
اســت .بر
ایــران» نیز
سازماندهی و کار آنها نیز انتقاد دارد.
نحوهی
ای ِجم) ،تارا
ماهواره
تلویزیون
کریمیان
پزشــک برای
اینانلواز هزار
امســال بیش
یافته
نشان
مطالعاتی
(مدیرگزارش
های این
انجاماین
دیگر ،از
کشــورهای
فعالیت در
می
نخســت تعداد
دهــد که مقصد
ها
رسانه
این
ماموریت
و
ای
حرفه
وظایف
عدم
)2
انواری
امین
حقیقت،
آرمان
هنرمند)،
و
(عکاس
گزارشی از وضعیت ناگوار این کارگران
گواهی
صدور
درخواســت
ســازمان
ترکیه
کشور
مهاجران
این
از
زیادی
رسانهها به چشم می
منتشرکار
رستمی ،فاطمه طبری قاضی ،فرهاد نیکویی و سهراب که در بسیاری از موارد در
کردهایناست.
پاندمی
شرایط
باالی این
کردهاند.
سالتاهای
یک۲۰۱۷
اســتبهو در
سال ،اکثرا ً
نویسندهی این مطلب قبال و اکنون با برخی
اینکه
چهارآمار درخورد.
فاصله1۶
زندان (از
امجدی
مقامات
که
حالی
در
همچنین
و
کرونا
۲۰۱۹
که
ایرانی
مهاجران
تعــداد
تا
سالی است
داشته و چند
سکوت
ســازان در
همکاریآینده
سال) محکوم شدهاند .اتهام آنها فعالیت تبلیغی علیه نظام ،از آنها به صورت آزادمهاجرت
کم
ت
دس
کمبود
از
بهداشــت
وزارت
ه
برابر
چهار
اند،
شــد
وارد
ترکیه
بــه
مقامات نظام
توهین به خمینی و خامنهای ،توهین به مقدسات ،و اقدام از برخی از آنها رسمامعنادار
صدای امریکا) و از
(رادیو زمانه،
شده اســت .آمارهای وزارت خارجه  ۵۰هزار پزشــک و پرستار در ایران
برخی از آنها به طور غیر رسمی منع یا محدود شده
علیه امنیت کشور بوده است.
جمهوری اسالمی نیز نشان میدهد خبر میدهنــد ،هولناک اســت .از
مهاجرتی
محورهــای
از
دیگر
یکی
فارسی) مانع از بیان این انتقادات نمیشود.
در این نوشته بحث من در باب چرایی و ماهیت این (بیبیسی
بیش از ۱۲۶هــزار تبعه ایــران در ســوی دیگر در برخی رشــتههای
دانشجویان
آموزان و
دانش
این رسانهها
ایران به
ایرانیانکهبه از
روزنامه نگارانی
احکام نیست بلکه میخواهم از زاویهای دیگر یعنی عدم برخی از
کشور ترکیه در حال زندگی هستند .تخصصی پزشکی نیز ایران به زودی بااستعداد اختصاص دارد؛ افرادی که
انعکاس آن در رسانههای فارسیزبان خارج کشور (به میآیند نمی توانند میان رهیافت براندازی (که کار
از ســوی دیگر آمارهای سازمان آمار با کمبود جدی نیرو روبرو خواهد شد .سرمایههای بیبازگشت کشور برای
نیست) و رهیافت انتقادی و جستجوگرانه
روزنامهنگار
جز یک وبسایت) بدین موضوع بپردازم.
ترکیه ( )TÜİKنیز نشــان میدهد محمدحسین ماندگار فوق تخصص آینده به شمار میروند و در حالی که
رشد وبدیل و
رسانههای
های در
باالخص
روزنامه
نویسم بعد از
ایرانیانمی
اخیرنوشته را
که این
زمانی
کارکه با
یکعروقکهگفته
حدودقلب و
جراحی
همواره از
های
درتا سال
آموزش
ملی برای
توجهنگارسرمایه
سنینبدین
کنند و
هزینهایجاد
آنهاتمایز
سانسور است
مقایسه
کمتری در
مخاطب
“تقاطع” (که
سایت
ماه ،وب
سدشکنجراحان
های چشمگیر
ت
مهاجر 
ترکیه به
خانه در
خریــداران
بزرگترین
علتبه
بالندگی
شده ،در
پزشکان
ضعیف
بسیار
استقبال
و
قلب
اعالم
ترکیه
آمــار
ســازمان
اند.
با بوده
کنند.
می
فراموش
را
خود
ماموریت
منتشر
را
احکام
این
از
برخی
دارد)
تر
بزرگ
های
رسانه
دلیل مشــکالت آموزشی و فرهنگی
تخصصی
رشته
این
انتخاب
از
جوان
ایرانیان
میالدی
جاری
سال
در
کرده
البته مانع از
اسالمی که
جمهوری
مقامات
جمهوری برخورد
کرده است و وبسایتها و رادیوها و تلویزیونهای  )3همراهی با البی و شــیوه
ایرانی
بیماران
پرمسئولیت،
سنگین
امریکا،دیگر
صداینسبت به
مثلتوجهی
زبانقابل
اختالف
با
اسالمگرایی
امنیتی
مخاطرات
سرکوب و
اخبار
انعکاس
بی وبیسی
رادیو فردا،
فارسی
مهاجرت
چمدان
نخبگان،
اسالمی با
خریدرادیودر ســا
جمهوریخارج
کهآیندهو باید راهی
های
جدول
زمانه،صدر
خارجی ،در
اتباع
بندند!
اسالمیمی
شود .در دوران دوم ریاست
می
فرانسهل-
وله ،و
دویچه
فارسی ،رادیو
پزشکان
باید
اینکه
یا
شوند
کشور
از
کشور
این
در
خارجیان
توسط
اول
خشنودرئیس
دولت،نایــب
وحیــدی
سازی
محمداین
خانهاز منابع عمومی برای کار خود استفاده میکنند جمهوری اوباما سیاست
همه
قرار دارند و تنها در سپتامبر  ۲۰۲۱خارجی به ایران بیایند.
مجلس
تحقیقات
و
آموزش
کمیسیون
و مأموریت آنها «صدا شدن برای افراد و گروههای جمهوری اسالمی و به دست آوردن دل ولی فقیه بود
میــادی در مجموع  ۱۳۲۳خانه در همچنین به گفته محمد شریفیمقدم
بود
گذشته
سردبیریسال
شورای اسالمی
گفتهقرار
امریکا
صدای
علتازفردی در
سانسور» و به
«شکستن سد
ایرانیاناطالعات،
جریان آزاد
همین پس
پرســتار ایران
دبیرکل خانه
خریداریوشده
صدا»،توسط
بیترکیه
نخبگان
دستبین ۹۸
که «در
کشوریدرکهسازمان
احمد جنتی
درخواســتها زیر
گرفت که سال
اند.
بازمانده
خبر
این
انتشار
از
است-.
است
شــیوع کرونا در ایران
خود را با مهاجرت از دست میدهند،
تبلیغات اسالمی کار میکرد و حتی بعد از خروج از
بــه نوشــته روزنامــه فرهیختگان ،پرســتاران برای مهاجرت با افزایش ایران جزو کشورها با باالترین آمارها
آن سازمان و سیاستهایش
ایران برای یک بار انتقادی از
چرا غفلت از اخبار سرکوب؟
بررســی روند خروج سرمایه از ایران شــش برابری روبرو شــده است .به قرار دارد».
عملتا ۳۰۰
نشــان میدهد چه در ســالهایی گفته او هر ســالبه۲۰۰
نیاورد.نفر آمارهای رسمی نشــان میدهد ۲۵
پرســتاری
باشد:حرفهای از نظام
گواهی
میثبات
بینــی و
خوش
اقتصــاد
که
جمهوری
مشــموالنالبی
افراد نزدیک به
شواهد کافی برای حضور
تواند داشته
سه علت
اینازخبر
عدم انتشار
نخبگان
بنیــاد
درصد از
در بیش
ســاالنه
جمهوری اکنون
درگرفتند اما
سرکوبهامی
نبودن )۱۳۹۵و
بوده (مانند
برخوردار
خبری سال
پرداخت
دارد؛همثل
امریکا وجود
اسالمی
اولویت
 )1در
هزار
هــای زیر
درصــد از رتب
صدای و ۱۵
کنند.
ی
م
مهاجرت
پرستار
۱۵۰۰
از
های
اوج
که
هایی
سا
در
چه
ی
بدبین
ل
مقیماسلوین که از
باربارا
نویسی به خانم
کشــورهای
سراســری
اسالمی که برخی از این رسانهها (مثل بیبیسی حقالزحمه یادداشتکنکور
عضو
رحیمی
یوسف
سوی
از
آمار
این
)۱۳۹۷
(سال
اقتصادی
و
المللی
ن
بی
چندیناز
 ۳۷درصد
همچنین
اخراج
هستند.است و
دیگراسالمی
فارسی یا صدای امریکا) همیشه بدان متهم بودهاند .نزدیکان البی جمهوری
نظام
رغمسازمان
عالی
ی
شورا 
ســرمایه نه
بوده،دوخروج
حاکم
علمی
المپیادهای
نگرش در
دارندگان مدال
رفتار این
انتقادی به
پرستاریاین رسانه که
همکاران
تن از
(علی
تنوعتنهامهمانها
رسانه از عدم
منتقدان این
پرستاران
او
گفته
به
و
شده
تأیید
نیز
روندی
همچنــان
بلکه
نشــده
مدیرانتا
اند۱۳۸۰ .
های
شوآموزی
قطع همیشگی دیدگاهها و نوشتههای چپگرایان موسسه در انعکاس دان
درهاســال
داشته
گزارش
اخبار
انتشار
در شــهرهای بزرگ بیشــتر برای
صعودی داشته است.
مهاجرت
کشــورها
دیگر
به
۱۳۹۱
و اصالحطلبان مذهبی و دوستداران رهبر جمهوری صدای امریکا به قرارداد و همکاری بسیاری از افراد به
مهاجــرت اقدام میکنند و علت این
بودجه یاکردهاند.
محدودیت پرداخت به مهمانان
اسالمی که آن هم میتواند جایی در برنامهها داشته علت کمبود
مهاجرت نیروهای متخصص حرفهای موضوع «مشکالت اقتصادی و عدم در ایران فقط  ۱۸۶شرکت با «مجوز
است.دادهاند و میگویند اصوال بودجهای برای پرداخت
مسئوالن»پایان
رفتن اخبار
ساختمانی و به حاشیه
برقرار شود)
توازن
باشد اگر
کارگر
پزشک تا
از
حمایت
رسمی» به اخذ پذیرش تحصیلی در
برای نوشتن مطلب ندارند؛ اما برخی از
تحلیلگران
حالیســتبه
جمهوری
و گزارشها و افراد ساختارشکن از منظر
از
بســیاری
که
در
ایــن
کشورهای دیگر اشتغال دارند .این در
ایرانیانی
اسالمیآندسته از
بجز
زیادیمستثنا
جهات
اسالمی از
جمهوری
نزدیکان
شکایت می
البیفنی
کارگر
کنند.که برای حفظ نیروهــای تکنیســین و
بدون
اینهای
حالیست که
شرکت
و
دیگر
کشوری
اقامت
اخذ
و
سرمایه
هستند.
سازیماهربوده و
محدود
کشــور به
نیروی کار
البته بیبیسی فارسی در سیاستهای که
شمار مجوز و به صورت غیررســمی برای
فرزندانشان
برای ازپرورش
زمینهسازی
کشورها
دیگر
به
کار
برای
نیز
روند
ی
عمل ممیکند و بدون
صدای امریکا
هوشمندانهتر
خود
اخذ پذیرش تحصیلی اقدام میکنند
آموزشــی
و
اجتماعــی
محیــط
در
و
همســایه
کشــورهای
جملــه
از
است
ممکن
ماموریت
انجام
اضافه
به
شهروندی
و
شغل
محدود
بسیار
دعوت
با
و
سیاه
فهرست
کردن
درست
و بســیاری از متقاضیان تحصیل در
ه
گذاری
ســرمای
طریق
از
استاندارد
خلیج فارس
عربی حاشیه
هاییاز برای
بطور محیط
تدریج به
فارسیزبان به
رسانههای
کشورهایظاهر،
از افراد ناهمرنگ تالش میکند با درست کردن
طریق
شــخصی
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 ۲۰۲۰بعد از ورزشــکاران ســوری
پیروی از
دارند و
آنهااست،
جنگزده
کشــوری
فیلترهای مشخصی که
هایها
رسانهایرانی
است.
کرده
دور
خود
اصلی
ماموریت
فارسیزبان را از
بیشــترین تعــداد عضــو در تیــم
وقتی از چند منبع
پناهندگانهارا تا
در بسیاری از موارد این رسانه
داشتند!
چرا
نیســت
نگیرند این
داخلی خبری را اما
تکرار
واقعیتگویی
همهکنند؛
نیزنمی
منتشر
کرده
مهاجرت
ای که
ورزشــکارانی
حکومت
تحت
کههای زنجیره
یک خبر در وبسایت
پناهنده
کند .اقبــال بلندی
شــدهاند،
سپاه و نهادهای امنیتییاوثوق ایجاد می
مورد
رشته
توانند
ی
م
داشــته
انددرکهاتاق خبر رسانههای
تواند
یکی از اقداماتی که می
حرف
صورت
بــه
را
خود
ی
عالق
ای
ه
ه
فارسیزبان خارج از کشور تحولی اندک ایجاد کند
ادامه دهند .بســیاری از ورزشکاران
(غیر از بازآموزی خبرنگاران در باب افسانههای چپها
حرفهای و قهرمان به دالیل مختلف
دربارهء غرب و استعمار و امپریالیسم) ممنوع کردن
مجبورنــد در ایــران تحت حکومت
بمانند.سایتها و
مقاماتی وب
آنها از رلهی اخبار تبلیغاتی
جمهوریو اسالمی
بوکسورآگاهی
آنها برای
استفاده از
روزنامههای داخلی است.
برجسته
عبداللهی
مســعود
قهرمانیگذرد
اسالمی می
جمهوری
تبلیغاتی
جهان
مســابقات
که در
کسب شغل و شهروندی تبدیل شدهاند که در اصل از آنچه در فضای را
باب
در
آسودگی
و
تنبلی
ابزار
آن مشکلی نیست و باید قدر آن را برای روزنامه نگاران مشکلی ندارد اگر بهشرکت داشت مجبور کردند با حریف
مسابقهنشوند.
اســرائیلیتبدیل
ایرانی دانست اگر که ماموریتها فراموش نشود و واقعا اطمینان منبع و “کات و پیست”
ندهد و او در ایران
نویسمیکرد.
دستفروشی م
حدود  ۴هزار شماره
روزنامهنگاران و نه خویشاوندان (به ویژه در صدای تا زمانی که این نوشته را می
منتشردر
کشتی
فدراســیون
قضاییه را
سابققوهی
رئیساحکام
امریکا) استخدام شوند .این موضوع وجه دوم را تقویت از روزنامهی «حمایت» که
های از
خاطرهای
خود
اینستاگرام
صفحه
میکند .از این جمله است :استخدام روزنامه نگارانی که میکنند منتشر شده است .یکی از کارهای رسانه
کشتی
کارگری یکی
چهاراز مل
پوشــانو پیدا
ی نسخه
هزار
هنوز در چارچوب محدویتهای جمهوری اسالمی خارج از کشور بررسی این
بسیاری
است:
کرده
عنوان
و
نوشــته
تحمل شــده
چنان
پذیرش و
دریافت
(بهویزا اقدام می
که این قبیل است که البته زحمت بسیار
مواردی از
غیرقابلکردن
عادت
کنند! آنآنهانظام
محدودیتهای
میکنند
عمل
شــوند به کشورهای دیگر از قهرمانــان ما در چنین شــرایطی
صفحاتمی
کردهاند) یا بدان نظام دل بستهاند (به مجبور
توییتر بیشتری نسبت به رلهی اخبار دستگاه تبلیغاتی جمهوری
قرار دارند .رسول خادم رئیس پیشین
اسالمیشدند.
دانشآموزان و دانشــجویان نخب ه که مهاجرت کنند یا پناهنده
دارد .اگر کوتاهی رسانههای فارسیزبان در حد
یا فیسبوک آنها رجوع کنید)؛ انتشار اخباری که
حتیورزشکاران حتا با وجود فدراسیون کشتی و سرمربی پیشین
قــدر و ارزش آنها توســط جمهوری شماری از این
یک
اما
گذشت
آن
از
شد
می
بود
فوق
مورد
از
غفلت
کنند
می
روز منتشر
وب سایت های زرد داخلی هر
ً
اینکــه عضو تیمهای ملــی بودند و تیم ملی کشتی آزاد که اتفاقا روابط
اسالمی شــناخته نمیشود و حتا با
دارد
وجود
آنها
کار
روال
و
ها
رسانه
این
ی
اداره
در
الگو
های داخلی
سلبریتی
موز،
هایکمبود
اخبار
مثل
نتیجهقهرمانی داشتند آنقدر نزدیکی با حکومت دارد نیز میگوید
چندینو عنوان
فرستاده
قعر دره
قراضه به
اتوبوس
ایرانیشود.
آنها می
بســیاری وازگزارش
دیدارهای ورزشی داخلی؛ ّ یا تقدم بخشیدن به اخبار که مانع از دیدن اینگونه اخبار
چنین
ورزشکاران
میشــوند و یا به زندان میافتند ،بار بیپول بودند که نه تنها نمیتوانستند
معمولی داشته باشند بلکه وضعیتــی دارند و حتــا خانواده آنها
دارند
یک حق
همهرای افراد
برابر
مقامات در
زندگی
رویدادها.آنان
اخبار و جــای
یبندند
مهاجــرت م
بدیل
رسانه
ندارند.کارکنان
خوردنسوی
برایاخبار از
چیزیگونه
ندیدن این
ســختیاما
استفاده کنند
آزادی
غربی از
مخارج الزم برای تمرین
خود به
بیانهای
خوب و
کشورهای ژن
در«خودیهای
ســهمی
مهاجرت
قابلکه موج
حالیست
اینهمه در
پذیرش نیست
فارسیزبان
رسانههای
جســمیبخش
آمادگیاختیار
خود را در
ایرانیانمنابع
حق دارند
غربیینیز
شهروندان
خبریتامین
خــود را
نخبه و
کنند.
ناشایست» پر م
گروه
هر قشــر
گونهمیان
ایــران در
آنها از
گزارشوآنها
اخبار و
دیدن این
چون ماموریت
ورزشــکاران
بعضی از این
کردند.
ی
م
باز
فضای
در
خارجی
های
در
ه
دانشگا
کسانی که به نظام سرکوب و تروریسم دلبستگی دارند
است.مثل شطرنج ،اجتماعی ادامــه دارد آنهم درحالی
نگذارند.کرده و مــدارج عالی علمی را به ویژه در رشــتههایی
رشــد
پناهندگان
اینکهآماری،
که ازدرنظــر
تکواندو
جودو،
ها
دانشگا
خدمت
به
و
کنند
ه
ی
طی م
برخی کارکنان
بسیاری از
مجبورغفلت،
بارهااز این
فراتر
کشــتی ،اما
نگرش انتقادی یا دادن پسزمینه در بسیاری از
همچنین
و
غیرقانونی
خروج
دلیل
به
حریفان
با
نشدن
روبرو
خاطر
به
شدند
در
ها
پژوهشکد
و
علمی
مؤسسات
و
ه
این رسانهها هنوز به جمهوری اسالمی یا مبانی فکری
گزارشهای این رسانهها غائب است .باال بردن
میزانمسابقات کنار بروند یا بخشــی از نیروی حرفهای کار که به
اسرائیلی یا از
«دانش»
ایران از
حالی که
آیندو در
می
انعکاس و نظری این نظام وفادارند و خواهان تداوم آن هستند
خوبی برای
توجیه
روزانه
ویزیت
کلیک
مصدومیت مسابقه ندهند .در صورت دورهای در کشورهای دیگر کار
بهانه
به
ماند.
م
بهره
ب
آنها
«کارآمدی»
و
ی
ی
هیچ شکی نیست .نوع مطالبی که آنها میگذارند یا
اخبار وبسایتهای زرد از جیب مالیاتدهنگان
غربی بسیاری از ورزشکاران میکنند ،جزو آمار رسمی مهاجرت
اخیر
های
ل
سا
است.
نمیگذارند موید
موضوعنمی
به این حساب
شوند.
نیسمدا
ت.لآوران ورزشــی بر سر دوراهی از سوی فدراســیونهای جهانی
خواهند
می
کشور
خارج
زبان
فارسی
های
رسانه
اگر
خاطر مســابقه ندادن با ورزشکاران حقیقت تلخ اینســت که سرنوشت
مهاجرت و فالکت
خالی را
یک
باشند یا
روابط محفلی و خویشاوندی -موضوع دیگر رسانهی بدیل یا آلترناتیو
ناالیق
جای افراد
دســت
حالی به
ایران در
اسرائیل محروم و جریمه شدند.
ای»هم
منابع،
خبری،و هم در
کنند هم
این پر
در و
افتاده
سیاستناکارآمد
حــدوددر ۶۰و
«ســهمیه
مهاجرت وایرانیهــا به
موج
خویشاوندی در
روابط محفلی
گذشــته
کادردهه
استخدامیــک
خارج از در
گزارشگریکه
مهاجرت واداشــته
ایرانیان را
مبانیبهو اصول
کشــورهایو هم در
نحوه استخدام،
ویژه
به
ورزشــکاران
شــامل
کشور
رسانهها است .بسیاری از خبرنگاران این رسانهها
هنوزایــران به
ورزشــکار از
مدافعان
وابستگان و
فرزندان و
ملّ
برخیاسالمی
جمهوری
تبلیغاتی
دستگاههای
بسیاری از
ضدیشــود.
بارهاینیز م
کولهیپوشان
متفاوتدربانوع
بایدهاند که
پناهنده شــد
خارجیو ضد
ضد اسراییلی
امپریالیستی،
چون و
کشور کار
خارج
در
نیز
نظام
همین
المپیک
هایراجهانی
آنها
غربیاست.عمل کنند و در واقع «از بیادبان ادب بیاموزند»؛
منابعسابقه
خود بی
کشند و از
یدکومی
رقابتخود
سرمایهدرداری
کنند!
زندگی
ی
م
برای
شرایط
اما
اند
ه
شد
مدال
صاحب
رسانه به معنای عرفیاش وجود ندارد .هر
امروز
مســابقاتایران
جریان بهره در
توکیو
المپیک
برای پیشبرد دیدگاههای مارکسیستی و در
چپ خود

میبرند“ .رادیو زمانه” نمونهی خوبی است از این جهت.
این وبسایت موضع ضد اسراییلی و ضد امریکایی
دارد و حتی حاضر نیست دیدگاه مقابل را منتشر سازد.
بیبیسی فارسی از منظر عدم نگرش انتقادی به هاشمی
رفسنجانی و جناحی که میانهرو میداند مثالزدنی است.

رله تولیدات دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسالمی

بزرگترین مشکل این رسانهها رلهی اخبار داخلی
بدون هیج تحلیل یا افزودهای است .اتفاقاً عدم انتشار
خبر مربوط به احکام حبس غیابی در وبسایتها
و روزنامه های داخلی و همزمان عدم انتشار آن در
رسانههای فارسیزبان خارج کشور نشان میدهد که
آنها بیشتر به رله کردن اخبار داخلی میپردازند بدون
توجه به اینکه خبرگزاریهای داخلی سیاستها و

منبع :کیهان لندن
جلب
آنچه وجود دارد دستگاه تبلیغاتی است که برای
مخاطب یا آتش تهیه ،از اخبار مهندسیشده هم در میان
مطالب ایدئولوژیک خود استفاده میکند.

غیبت اصالح  -و در نهایت دو دهه است که این
رسانهها مدام مورد انتقاد روزنامه نگاران ،دانشگاهیان،
و مخاطبان خود (در اظهارنظرها و رسانههای اجتماعی)
قرار میگیرند اما حتی یک بار شنیده نشده آنها تالشی
برای اصالح وضعیت خود انجام دهند :برای کارکنان
خود دورههای بازآموزی بگذارند؛ در سیاست های
شان به طور شفاف تجدیدنظر کنند؛ سفارش تحقیقهای
انتقادی در مورد کارشان بدهند و آنها را منتشر سازند؛ و
کارکنانی را که بر اساس روابط محفلی و خویشاوندی
استخدام شدهاند کنار بگذارند.
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بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی کانادا،
بیزینس ها  درمورد کمبود نیروی کار نگران هستند
ایرونیا -طبق نظرسنجی فصلی بانک
کانادا از بیزینس ها ،مشاغل کانادایی با
کمبود نیروی کار و اختالل در زنجیره
تامین دست و پنجه نرم می کنند و
بســیاری از آنها قصد دارند دستمزد
خود را افزایش داده و هزینه ها را در
مقابل به مشتریان منتقل کنند.
این موضوع پویایــی انتظارات برای
تورم کوتاه مدت را افزایش می دهد.
تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان به این
نظرســنجی که روز دوشنبه منتشر
شد ،گفتند که انتظار دارند تورم تا دو
سال آینده باالی  3درصد باقی بماند،
اگرچه بسیاری گفتند انتظار دارند که
عوامل موثر بر آن موقتی باشد .بانک
مرکزی بین اواســط اوت تا اواســط
سپتامبر حدود  100بیزینس را مورد
بررسی قرار داد.

در یک نظرسنجی جداگانه از حدود
 2000مصرف کننده کــه در نیمه
دوم ماه آگوست انجام شد ،مشخص
شد که انتظارات کوتاه مدت از تورم
نیز افزایش یافته است .متوسطپیش

راهاندازی شرکت هواپیمایی ارزانقیمت
در کلگری کانادا
مداد -شــرکت هوایی لینکسایر ( )Lynx Airقصد دارد با مســیرهای
اقتصادی و هواپیماهای پیشرفته در کلگری مستقرشده و یک مدل تجاری
که قب ً
ال در قارههای اروپا و آمریکا آزموده شده را پیاده کند .گفته میشود
این مجموعه تا اوایل ســال  ۲۰۲۲در دســترس مسافران کانادایی قرار
خواهد گرفت .شرکت لینکسایر قرار است تا سال  ۴۶ ،۲۰۲۸هواپیمای
بوئینگ  ۷۳۷را به کار بگیرد.
در یک بیانیۀ مطبوعاتی که روز سه شنبه 16 ،نوامبر منتشر شد ،خطوط
هوایی Lynx Airاعالم کرد که بــا ارائۀ بلیطهای ارزان ،انعطافپذیری،
و انتخابهای فراوان برای مســافران کانادایی «مدل حمل و نقل بسیار
کمهزینهای را اتخاذ خواهد کرد».
به عنوان بخشــی از این اعالمیه ،مدیر عامل شرکت ،خانم مِرن مکآرثر
گفت که این شــرکت «در زمانی که کاناداییهــا در آرزوی پیدا کردن
فرصتی برای پرواز مجدد هستند ،خواه برای دیدن دوستان و خانواده و یا
تعطیالتی که مدتها در انتظارش بودیم ،بی صبرانه مشتاقیم که رقابت و
انتخاب را به بازار هوانوردی کانادا بیاورد».
او گفت که ســاختار کرایههای فوقالعاده ارزان مبتنی بر «ســادگی» و
«شفافیت» خواهد بود و به مسافران این امکان را میدهد تا خدماتی را که
واقعاً میخواهند برای آن پرداخت کنند ،انتخاب کنند.

بینی تورم در ســال جــاری 3.72
درصد بوده اســت که باالترین سطح
از زمان شروع این نظرسنجی در سال
 2014است .در بازه طوالنی تر ،پاسخ
دهندگان گفتند که انتظار دارند تورم
از حاال تا دو و پنج سال آینده حدود
 3درصد باشد.
بانک مرکزی کانــادا توجه زیادی به
انتظارات تورمی دارد که خود محرک
اصلی تورم است ،همانطور که بیزینس
ها و کارگران قیمــت ها را تعیین و
درباره دســتمزد بر اساس حدی که
معتقدند قیمت مصرف کننده افزایش
می یابد ،مذاکره می کنند .نتایج این
دو نظرسنجی تصمیم بانک مرکزی
در مــورد نرخ تــورم را در تاریخ 27
اکتبر برمال می کند.
نظرسنجی چشــم انداز بیزینس ها
نشان داد که شــرکت های کانادایی
نسبت به رشــد فروش آینده خوش
بین هســتند ،امــا محدودیت های
قابل توجهی را تجربه می کنند65 .
درصد از پاســخ دهندگان گفتند که
برای مقابله بــا افزایش غیرمنتظره
تقاضا “کمی مشکل” یا “مشکل قابل
توجهی” خواهند داشت.
بزرگترین مســئله نیروی کار است.
اگرچه نرخ بیکاری کانادا باال می ماند
(ماه گذشته  6.9درصد) ،شرکت ها

در جذب نیروی کار مشکل دارند .تنها
بیش از یک سوم پاسخ دهندگان به
نظرسنجی بیزینسی گفتند که کمبود
نیروی کار توانایی آنهــا در برآوردن
تقاضای مشتری را محدود می کند.
عــاوه بر ایــن  71درصد از پاســخ
دهندگان گفتنــد که کمبود نیروی
کار شدیدتر از یک سال پیش است،
در حالی که تنها  7درصد گفتند که
شدت کمتری داشته است.
ایــن امر باعــث افزایش دســتمزد
میشود .پنجاه و هفت درصد از پاسخ
دهندگان گفتنــد که انتظار می رود
هزینه کار در سال آینده در مقایسه
با سال گذشته بیشتر باشد ،در حالی
که تنها  7درصد انتظار دارند که این
هزینه ها کمتر باشد .شرکت ها می
گویند هزینه های نیروی کار افزایش
یافته را به مشتریان تحمیل می کنند.
در آستانه تصمیم گیری در مورد نرخ
تورم در هفته آینــده که انتظار می
رود بانک کانادا ســرعت خرید اوراق
قرضه دولتی خود را بیشــتر کاهش
دهد ،این دو نظرسنجی به روند تورم
بیشتر دامن می زنند .همچنین ممکن
است بانک در جدول زمانی خود برای
افزایش احتمالی نرخ بهره تجدید نظر
کند .بانک مرکزی در حال حاضر می
گوید افزایش نــرخ ها را تا نیمه دوم
سال  2022آغاز نخواهد کرد.
هنــگام تصمیــم گیــری در مورد
چگونگــی کاهش ســریع محرک و
افزایش نرخ بهره ،بانک باید تورم باال
را در برابر رشد ناخالص داخلی دور از
انتظار در سه ماهه اخیر متعادل کند.
تیف مکلم هفته گذشــته گفت که
انتظار دارد عوامل افزایش تورم موقتی
باشند ،اگرچه او گفت که تنگناهای
زنجیــره تامین پیچیده تر و مداومتر
از آن چیزی اســت کــه بانک تصور
میکرد.

اطالعيه سازمان ها
و نهادهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگی
همشهری های ارجمند با حرکتی یکپارچه
از تخریب زود هنگام مجموعه ورزشی«هری جروم»
جلوگیری کنیم
شهرداری شهر نورث ونکوور بدون مشورت با مردم کماکان مصمم است
مجموعه ورزشی «هری جروم» را پیش از ساخت مجموعه جدید که پنج
سال دیگر ساخته خواهد شد تخریب نماید .بستن زودهنگام «هری جروم»
نه تنها هر روزه مزاحم ورزش چند صد نفر خواهد شد ،بلکه عده بسیاری از
کارکنان این مجموعه ورزشی شغلشان را از دست خواهند داد ،مضافا کارکنان
معلول کافی شاپ نیز کار خود را از دست خواهند داد بعالوه صدها نفر هر
روز به شرکت کنندگان در مجموعه ورزشی دلبوک اضافه شده با توجه به
محدودیتها در بحران کرونا محیط دلبروک ناسالم خواهد شد.
برای جلوگیری از همشهریان تقاضا میشود که پتی شن ذکر شده در این
اطالعیه را امضا نموده واز دوستان خود بخواهید که آنان نیز پتی شن را امضا
کنند ،بعالوه ازهمگان تقاضا میشود که همگی در روز سه شنبه
 ۳۰نوامبر ساعت چهاربعد ازظهردرمحل«هری جروم» نبش خیابان النزدیل
وخیابان۲۳شرقی جمع شده و با راهپیمایی تا ساختمان شهرداری
«خیابان چهاردهم والنزدیل» اعتراض خود را با صدای بلند
به این حرکت ضد مردمی اعالم نماییم.
change.org/keepharryjeromeopen

تلفن تماس ۶۰۴-۷۶۴-۲۷۴۳حسین میرهاشمی

حراج مجسمه

۱۰۰درصدفروش به نفع فرزندان مان
در سيستان و بلوچستان

 ۲۰و  ۲۱نوامبر از ساعت  ۱۱صبح تا  ۶بعدازظهر
Art Factory
281 Industrial Ave, Vancouver

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

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

Perfect Shot Studio

)(corner of 14th & Clyde

15

suite 245 1425 Marine Drive, West Vancouver

Tel: 604.925.6800

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

قاب امروز

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سهشنبه11ديماه1358
(برابر با  12صفر  ،1400اول ژانويه  )1979نقل شده است.

اسامينامزدهايرياستجمهوريتقديمامامشد

اعضاي شوراي انقالب اسالمي ایران ،به منظور
بررس���ي آخرین تحوالت جاري مملکت و دادن
گزارشهاي مختلف كشور به امام دیروز به قم رفتند
و در حضور امام داده جلس���ه خود را تشکيل دادند.
آقاي هاشمي رفسنجاني سرپرست وزارت كشور در
سؤالتانكه آیا فهرست نامزدهاي ریاست
کلیدبه این
پاسخ
خوشبختی
فروردین :حتی در ســخت ترین شــرایط ،نگرش شما
امام شده است یا نه گفت :فهرست
تسليم
جمهوري
میباشــد .اکنون کارهایی را انجام بدهید که باعث می شــوند احساس خوبی
جمهوري به حضور امام داده شده
ریاستآنها
نامزدهاينیاز است
نسبت به خودتان داشته باشید .،هنوز احساسهایی وجود دارند که
تحقيقات هنوز مشخص نشده است
را با دیگران ســهیم بشوید زیاد سخت نگیرید ،خودتاناست
نتيجهکه چه
وليفهمید
خواهید
كه قاعدتا تا روز شنبه امام پاسخ خواهند داد.
زمانی برای این کار مناسب است.
جاللالدينفارسيكانديدايحزبجمهورياسالمي

امروزبه راحتی
اردیبهشت :شــمااین روزها دغدغه زیدی ندارید ،اما نمیتوانید
اعضايدرعاليرتبه حزب جمهوري اسالمي
که
اســت
این
مورد نگرانیهای خود با دیگران صحبت کنید .دلیل این
کارتانمصاحبه مطبوعاتي رسما جاللالدین فارسي
در یك
شوراي به وجود
عضو جدیدی
باوجود تمام مشــکاتی که وجود دارد نمیخواهید مشکل
مركزي این حزب را به عنوان كاندیداي
داشتی
چشم
نوع
هیچ
بیاید .بدون اینکه از کسی خجالت بکشید بدون داشتناین حزب براي ریاست جمهوري معرفي كردند .در
از احساسات خود حرف بزنید.
این مراسم معارفه عالوه بر جاللالدین فارسي ،دكتر
بهشتي دبير كل حزب ،هاشمي � رفسنجاني و آقاي
خرداد  :شــما توانایی فوق العادهای در محدود کردن افق فکری خود دارید،
دكتر آیت شركت داشتند.

بنابراین میتوانید بر روی مهم ترین اهدافتان تمرکز کنید .بعضی اوقات شــما
انقدر درگیر جزئیات و مســائل حاشیهای میشــوید که رسیدن به مهمترین
مهندس مصطفي مير س����ليم معاون
صبح
هدفتان را فراموش میکنید .اما شــما میتوانید کام ً
امروزخود را
آرزوهای
ا نیازها و
سياسي و اجتماعي وزارت كش����ور در گفتگویي با
متعادل کنید و در زمان کمتری بهترین بازده را داشته باشید.
اساميكانديداهاشنبهرسم ًااعالمميشود

اطالعاتدرموردنامزدهايانتخاباتریاستجمهوري
حاضر ما در وزارت كش����ور در رابطه
در در
گفت:
حالاورژانس
وضعیت
تیر :شما ممکن است ادعا کنید که در این روزها زندگیتان
انتخابات مشغول بررسي هستيم و به
مواجهقانون
ماده 25
قرار گرفته است و برای اداره زندگیتان با مشکات با
هستید .اما
عدیدهای
فهرست آماده شد و بررسي اوليه انجام
محض
اینکهمشکات
گرنه شما
این موضوعات ،همه توهمات ســاخته ذهن شما هستند و
شما قرار
جلوی پای
زیادی ندارید یا اگر مشکات زیادی دارید ،راه حل آنها هم
تقدیم امام خواهيم كرد .وي گفت :براي
اسامي را
گرفت
دارد.
تصميمگيري نهایي فکر ميكنم بتوانيم روز چهارشنبه
(فردا) این فهرست را تقدیم امام كنيم و قاعدتا روز شنبه
فهرستناامیدی
حالیکه از شدت
رسمي نامزدهاي ریاستجمهوري از
مرداد  :شما فکر میکنید که به آخر خط رسیدهاید؛ درآینده
وسائلشدهاید
طریقوسوسه
میزان استرس و ناراحتی شما بسیار افزایش پیدا کرده است و
ارتباطکهجمعي اعالم خواهد شد.
مناسبی
همه چیز را به حال خود رها کرده و فرار کنید .اما فرار کردن راه
پيشنهادآمريكاراتصويبكرد
حلامنيت
شوراي

دیگر
سازمان روز
نیست .برای اینکه اگر امروز از این مشکات فرار کنید ،درجای دیگر و
خبرگزاري فرانسه � شوراي امنيت
ملل �
به سراغ شما میآیند.
سازمان ملل با اكثریت یازده راي موافق و چهار راي
تاشیمخالف ،طرح قطعنامه پيشنهادي
است راي
الزمبدون
ممتنع و
شهریور  :اگر دیروز پا را از گلیمتان درازتر کرده باشید امروز
چهل سال پيش در همين
تصوی���بروزكرد .نمایندگان
نمیایران
درباره
را
آمری���کا
ً
شما
ا
مطمئن
کنید.
مضاعف کرده تا امواج منفی باقیمانده را از ذهنتان بیرون
تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سهشنبه11ديماه1358
قطعنامه
كویت
،1400و
بنگالدش
بهشده است.
 )1979نقل
اول ژانويه
شوروي ،چکسلواكي(،برابر با  12صفر
خواهید اوضاع بدتر شود ،بنابراین باید رفتارتان آرام تر شود . ،الزم نیست گذشته
قطعنامهتقديمامام
رياستجمهوري
اسامينامزدهاي
بدونشدراي
بنابراین
دادند،
رايبه ممتنع
آمریکا
احساسات
نسبت
را جبران کنید؛ فقط قبل از اینکه شروع به کار کردن کنید،
اعضاي شوراي انقالب اسالمي ایران ،به منظور
رسيد.
تصویب
به
مخالف
و عواطف دیگران نیز آگاهی حاصل کنید.
بررس���ي آخرین تحوالت جاري مملکت و دادن

کاشی هفت رنگ شیراز /عکس از :رضا قادری

سرایه

پند بزرگان

زندگیشيریناست.انسانهابهدستخودشان
این ق�اف�له ع�مر عجب می گذرد
این شيرینی را تلخ می كنند.
دریاب دمی كه با طرب می گذرد
شیللر
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
خودمانشماره
نود وچهارم ـ
ازـ سال
1398
چهارشنبه  11دی
27465سهم است.
فقط یك
زندگی
سهم ما
پيش آر پياله را ك�ه شب می گذرد بقيه مال كسانی است كه به نوعی با ما مربوطند.
امروز در تاريخ
قاب امروز
خیام
پدرچينباستانوجلبدوستيايران شولوخوف
«ش���ي هوانگدي» امپراتور چين از دودمان «كين =
شين = هسين = چين» در زمستان سال  218پيش از ميالد
یکی از درباریان خودرا مامور س���فر به ایران و برقراری
ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦدر شهر
مناسبات دیپلمات كرد .این فرستاده دو ماه بعد
«آپاوارتا � كالت نادري امروز» با تيرداد یکم � دومين شاه
اش���کاني ایران مالقات كرد و تيرداد از او خواست كه به
اقامت در ایران به عنوان س���فير دائمي چين ادامه دهد و
دو ﭼﻮﺑﻰ
ﺟﻌﺒﻪ
امپراتوري باشد.
وسيله ارتباط

ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ
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اندرفتند
كردهبه قم
امام دیروز
مختلف كشور به
مهاجرت
هايعراق
گزارشبه
اخطاربهايرانيانيكه
و در حضور امام داده جلس���ه خود را تشکيل دادند.
اسالمي
انقالب
باشید � ،از
كرمانشاه
مهر  :شما در حالیکه میدانید چگونه به جایی برسید که متفاوت
وزارت كشور در
دادگاهسرپرست
س���ويرفسنجاني
ممکنآقاي هاشمي
نامزدهاي ریاست
آیا فهرست
این سؤال
چیزهاییپاسخ به
ایرانياني
خطاببه
بيانيهكهاي
ذهاب،
قصرشيرینبهوسرپل
است طرز فکری محکم در مورد ایدهآلهای آینده داشته باشید .اگر
گفت :فهرست
جمهوري تسليم امام شده است یا نه
آسان
داشتن
که میخواهید اطمینان کامل دارید بدین معنی نیستكهکهدرآنها با
انتشار
مهاجرتبهكرده
عراق
برنامهبه
انقالب
جریان
اند،داده شده
حضور امام
ریاست جمهوري
نامزدهاي
عفواست
مشخص نشده
تحقيقات هنوز
خواس���تهنتيجه
باید چنداست ولي
اینکه
برای
عملی و کاربردی تضاد ندارند .منتظر روزهای بعدی باشید.
امام
به
توجه
با
كه
شد
آنان
از
یافت و
كه قاعدتا تا روز شنبه امام پاسخ خواهند داد.

جدول سودوکو

تشديدﻓﻠﺰ�
ﻳﺎ
فعاليتهايديپلماتيكشاهعباس

ب

روز صبر کنید تا استراتژیهای منطقیتان به ثمر بنشیند.
كشور
است ،به
ش���ده
داده
جمهورياسالمي
كانديدايحزب
فارسي
آنهاالدين
خميني و اماني كه بهجالل
امروز اعضاي عاليرتبه حزب جمهوري اسالمي
بجاي
بازگردند .در غير اینصورت اراضي مزروعي
در یك مصاحبه مطبوعاتي رسما جاللالدین فارسي
كاندیداي
مصادرهعنوان
منطقهاین حزب را به
شوراي مركزي
وسواسی برسد،عضو
بين
شده و
مستضعفين
دیگرانآنان بنفع
آبان  :ممکن است کارهای سخت گیرانه شما به نظرمانده
اما شما قادر خواهید بود که حتی اگر آسان گیر هم نباشید این گونه جلوه کنید.این حزب براي ریاست جمهوري معرفي كردند .در
شود.
معارفه عالوه بر جاللالدین فارسي ،دكتر
ميمراسم
آنها توزیع و تقسيم این
اگرچه احتماال تصمیمات استوار شما اکنون به نفع تان عمل خواهی کرد ،عاقل

ت

رفسنجاني و آقاي
هاشمي �
دبير كل
بهشتي
خواهد
حزب،مي
بيشتري
نفت
ژاپنازايران
باشید و بدانید که چه وقت باید از آن بهره بگیرید .زمان به آن سرعتی که شمادكتر آیت شركت داشتند.

مهندس
اعالمبا
ایران
ميشود
دررسم ًا
ژاپنشنبه
كبيركانديداها
صبح دیروز ،سفيراسامي
فکر میکنید بسرعت نمیگذرد.
معاون
���ليم
�
س
مير
مصطفي
مهندس
امروز
علي اكبر معينفر وزیرصبح
كرد.
نفت ،مالقات و گفتگو
سياسي و اجتماعي وزارت كش����ور در گفتگویي با
هاي
شركت
توسط
خریدموردنفت
مسئله
مالقات
آذر  :شاید بخش زیادی از کارهایی که االن انجام میدر
جمهوري
انتخاباتریاست
نامزدهاي
اطالعاتدر
نیاید ،اما به
اینبه نظر
دهید
رابطه
در
���ور
�
كش
وزارت
در
ما
حاضر
حال
در
گفت:
قرار
مذاكره
ژاپني از ایران براي س���ال  1980مورد
متوسطهستيم و به
این معنی نیست که کارهایتان بی اهمیت و بی ارزش هستند .در حقیقت چیزیبا ماده  25قانون انتخابات مشغول بررسي
ژاپن
گفت:
پای���ان این
معين ازفر در
گرفت.
اوليه انجام
مالقاتبررسي
فهرست آماده شد و
اعمالمحض اینکه
قدرتی فراتر
که در گوشــه تاریک خیاالت شما مدفون شده میتواند
گرفت اسامي را تقدیم امام خواهيم كرد .وي گفت :براي
است.
ایران
از
نفت
بيشتري
مقدار
خرید
به
عالقمند
های
بخش
تا
کنند
کمک
ناخودآگاه شما داشته باشد .دیگران میتوانند بهتان
تصميمگيري نهایي فکر ميكنم بتوانيم روز چهارشنبه
پنهان زندگی تان را ببینید.

قاعدتا روز شنبه
كشورامام كنيم و
تازهرا تقدیم
تقسيماتفهرست
رئوس كلي (فردا) این
اعالمشد
آینده فهرست رسمي نامزدهاي ریاستجمهوري از
خوانندگان عزیز
اطالع
ب���ه
همانگونه كه قبال
جمعي اعالم خواهد شد.
ارتباط
طریق وسائل

تصويبكرد
تقسيماتاگر با
رسيد ،به خصوص
دی  :االن برایتان خیلی ســخت اســت که خودتان باشــید
اساس این
آمريكاورابر
پيشنهادكند
امنيت مي
شورايتغيير
كشوري
سازمان ملل � خبرگزاري فرانسه � شوراي امنيت
مشکلی
بخواهد که
مشــکات دست به گریبان باشــید .اگر هم کسی ازتان
شهرستان
واحد
اكثریتچند
كه از
كشور
استان
تغييرات
موافق و چهار راي
یازده راي
ملل با
هايراسازمان
پيشنهادي
قطعنامه
طرح
مخالف،
راي
بدون
و
ممتنع
تسیلم
ولی
کردید
ناامیدی
افزایش
رفع کنید ،اوضاع بدتر خواهد شد .حتی اگر احساس و چند واحد بخش تش���کيل خواهد شده
آمری���کا را درباره ایران تصوی���ب كرد .نمایندگان
نشوید .انجام دادن کارهایی که ازشان لذت میبرید درهای
تغيير
بنگالدش وگونه
كشوري به
تقس���يمات
خواهد یافت،
ايقطعنامه
كویت به
چکسلواكي،
خوشبختی زندگیشوروي،
بدون راي
بنابراین
حددادند،
به ممتنع
بایدراي
ميیابد كه هر استانآمریکا
را برویتان میگشاید.
زمينه
قطعنامهدر
كفایي،
خود
مخالف به تصویب رسيد.
تامهاجرت
عراق
دیگرايرانيانيكهبه
اقتصادي و زمينههاي اخطاربه
بتواندكردهبااندنظام
برس���د
سخت
انقالب اسالمي
بهمن  :شمادر این روزها کمینگران هستید و نگرانیهایتان بیش از روزهای كرمانشاه � از س���وي دادگاه
شورایي هماهنگ و منطبق
گردد.ذهاب،بيانيهايخطاببهایرانياني
قصرشيرینوسرپل

قبل میباشــد .به همین دلیل در قلب تان تشــویشهای زیادی را احســاس

انتشار
كردهاند،
مهاجرت
شيوخبه عراق
جریان انقالب
ساواك جزيره كه
بود!
خريده
محلي
كيشدررا از
میکنید .قدمهایتان را کمی آهسته تر بر میدارید ،زیرا احساس میکنید بایدیافت و از آنان خواس���ته شد كه با توجه به عفو امام
كشوربه
شرحي
اوین ،طي
رام،
هوش���نگ
ش���ده است ،به
زندانبه آنها داده
ازو اماني كه
خميني
جوانب احتیاط را بیشــتر در نظر بگیرید ،درست فکر میکنید ،زیرا با این کار
كارهايمزروعي
اینصورت اراضي
بازگردند .در
بجايو
اجرایي
كردغيركه در
روزنامه اطالعات ،اعالم
شانس بیشتری را برای خود ذخیره میکنید.
مانده آنان بنفع مستضعفين منطقه مصادره شده و بين
كيش ،سمتي نداشته
عمران
سازمان
ميشود.
توزیع و تقسيم
تصميمگيريهاي آنها

بيشتريمي
توضيحازايران
ژاپن
مهندسو
خواهدبامالك
افزاید:
خودنفتمي
اس���ت .نامبرده در
اسفند  :شما محدودیتهایی برای خود قائل شدهاید که از ترسها و یا خاطرات صبح دیروز ،سفير كبير ژاپن در ایران
اراضيكرد.آن
ساواكنفت،بود كه
كيش
جزیره
اصلي
مالقات و گفتگو
معينفر وزیر
علي اكبر
کنند .به زور
صاحبمی
قدیمیتان سرچشــمه میگیرد و اکنون ناگهان خود را آشکار
در این مالقات مسئله خرید نفت توسط شركتهاي
بانك
و
كرد،
خریداري
محلي
شيوخ
از
پيش
ها
را سال
چیزی را جلو نبرید؛ حتی اگر بتوانید گذشــته را فراموش کنید بازمدتی زمانژاپني از ایران براي س���ال  1980مورد مذاكره قرار
مالقات
پای���ان این
معينفر در
فکرش راگرفت.
ژاپناز
گفت:وام
تومان
ميليون
نهصد
پرداخت
ایران هم با
مركزيآن که
الزم اســت تا بتوانید همه چیز را درســت کنید .شما بیش از
عالقمند به خرید مقدار بيشتري نفت از ایران است.
بکنید وقت ندارید.
نمود.
تامين
آنرا
هاي
هزینه
عمران
بانك
طریق
رئوسكليتقسيماتتازهكشوراعالمشد

همانگونه كه قبال ب���ه اطالع خوانندگان عزیز
رسيد ،تقسيمات كشوري تغيير ميكند و بر اساس این
تغييرات استانهاي كشور كه از چند واحد شهرستان
و چند واحد بخش تش���کيل خواهد شده افزایش
خواهد یافت ،تقس���يمات كشوري به گونهاي تغيير
ميیابد كه هر استان باید به حد خود كفایي ،در زمينه

زمستان س���ال  1002خورشيدي شاه عباس براي
رسيدن به هدف هاي خود راه دیپلماتيك به مفهوم امروز
آن در جهان را در پيش گرفت .شاه عباس از دیدار سياحان
و سفرنامه نگاران اروپایي از ایران استقبال كرد و سدي
در برابر ورود ميسيون هاي مذهبي اروپایي نيز به وجود
نياورد .هدف شاه عباس از تشویق سفرنامه نگاران اروپایي
به ایران این بود كه دربازگشت ذهن اروپایيان را نسبت
به دولت مذهبي ایران كه در آن دیار شهرت سختگيري
نسبت به مسيحيان یافته بود روشن سازند.
نخستينروزسالميالدي

پيروزيانقالبكوباوآغازحكومتفيدلكاسترو

«باتيس���تا» كه اورا «دیکتاتور كوبا و عامل بيگانه»
توصيف كرده اند در آخرین روز سال ميالدي  1958بر اثر
فشار نيروهاي انقالب ،به جمهوري دومينيکن گریخت
و پناهنده این دولت شد و یکم ژانویه سال  1959فيدل
كاسترو رهبر انقالب ،پيروزي آن را اعالم داشت و زمام
امور را به دست گرفت.

سرایه

پند بزرگان

راز ترقي غرب

زندگیشيریناست.انسانهابهدستخودشان
این ق�اف�له ع�مر عجب می گذرد
این شيرینی را تلخ می كنند.
دریاب دمی كه با طرب می گذرد
شیللر
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
سهم ما از زندگی خودمان فقط یك سهم است.
پيش آر پياله را ك�ه شب می گذرد بقيه مال كسانی است كه به نوعی با ما مربوطند.
خیام
شولوخوف
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گي موله نخس���ت وزیر پيشين فرانسه در مراسم
ژانویه سال  1956رقابت تاریخي فرانسویان و انگليسيان
را كنار گذارد و گفت :راز ترقي غرب است ،زیرا كه در آن
جان و مال و آزادي مردم از تعرض خودسرانه مصونيت
یافته است و از آن پس ،دست مردمي كه آن را پذیرا شده
بودند براي پيشرفت باز شد.
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امروز یکم ژانویه و آغاز س���ال ميالدي تازه است.
تقویم نویس هاي اروپایي در طول زمان براي خود پنج
تقویم در نظر گرفتند كه در همه آنها یکم ژانویه نخستين
روز سال ميالدي بوده است.

کاشی هفت رنگ شیراز /عکس از :رضا قادری
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جدول شرح در متن

آن دسته از خوانندگانی که نسبت
به جدول های این صفحه پیشنهاد
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه
 09304740289پیامك نمایند.
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طراحجدولها:داود بازخو

زاويه
يك نواخت
رود آرام
مملو
گرز
از توابع
نوعي خواهر
تهرانشماره مجله ،اسم
مادرو تعداد حرف خواسته شده را با ذكر
برادريشرح در متن مجله را حل کرده
هفته جدول
آن دسته از خوانندگانی که نسبت
كاروانه ازبین عزیزانی که هر و
به جدول های این صفحه پیشنهاد شهر ،نام و نام خانوادگي (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه  09304740289پیامك
توريستيانتق�ادی دارن�د می توانن�د نمایند ،یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم میشود .البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده
بخش و ی�ا
موناكوفق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.

والي
گشاده

جدول شرح در متن

رفتار

 09304740289پیامك نمایند.
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شانه

والي

رفتار

بخشتوريستي
موناكو

جوانمرد

قاعده

جاري

گردن

درياچه حمام

خودرو باري

تاالب

جوانمرد

صوابتر

درياچه حمام
قاعده
اشاره به دورجاري

سبزي آهنين

شهر مركبات

به سيگار زنند
فروغ

اشاره به دور

سرشك
گهواره

آش ساده

واحد سطح

گهواره

گردن كلفت
پهلو

خفتن
ريزفيلم

گردن كلفت
خفتن

مادر

قمر زمين
خاك
كوزهگري

مهتابي
تبليغ كردن
كاال
مهتابي
تبليغ كردن
كاال

صوابتر

جانور خون
آشام

قمر زمين

دلربا

بيغش

شهري در
سوئد

قرابت

خاك
كوزهگري
قرابت

ليست غذا
دلربا

پيرو دين
اسالم

ليست غذا

گناهكار

نوعي حلوا

جانور خون
آشام

محبت

سرشك

نوعي خواهر
و برادري

بيغش

شهري در
سوئد

زاويه

از توابع
تهران

ذبح كننده نوعي حلوا

از ميوهها

پهلو

يك نواخت

مملو

ذبح كننده

عمو

به سيگار زنند

فروغ

جامعه
اشتراكي

تاالب

سبزي آهنين

آش ساده

شهر مركبات

چروك
پارچه

پشيماني

گنجشك

واحد سطح

وسيلهاي
براي ورزش
بازوها

گنجشك
عمو

شانه

وسيلهاي
براي ورزش
بازوها

رود آرام پشيماني
كاروانه جامعه
اشتراكي
چروك
پارچه

گرز

گشاده

توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف میشود

حرف ( و ) چه تعداد است؟

مغناطيس
خودرو باري
الكتريكي

گردن
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حرف ( و ) چه تعداد است؟

مغناطيس
الكتريكي

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

رنگ موي
فوري
بوي رطوبت

گناهكار

پيرو دين
اسالم

گري
توجه رنگ موي
قاب�لزنان
خوانندگان عزیز :ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد
متقاطع
از ميوهها جدول
فوري
لباس ويژه
رطوبتدر هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده
درخواس�ت ش�ده
حروف
محبت
جمع خادم بوي
اطاق عمل
تلگرام (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) یا از
نظر :داود بازخو
جدولها زیرگري
دايي آن به زنان
حيوان باران
BAZKHOO
لباس@
ديدهyahoo.com
طریق پست به آدرس مجله،در هر شماره ضرورت دارد .البته همراه نام و
ويژه
شهري در جمع خادم
اطاق
عملچه تعداد است؟ آذرشرقي نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده میشوید.
بازدارنده
حرف (س )
دايي
حيوان باران

محروم

ديده

شهري در
آذرشرقي

اسامیبرندگانجدول 3854
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از اﯾﺪه ﺗﺎ اﺟﺮا

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

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

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

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

ﺑﺮاى ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮوژهﻫﺎى ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

CUSTOM & ONE OF A KIND CONTEMPORARY

ﻃﺮاﺣﻰ و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﻰ
ﺑﺮ روى دﯾﻮار
ﺷﯿﺸﻪ و آﺋﯿﻨﻪ
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شماره  ۱555جمعه  28آبان ۱۴۰۰

نــیازمــندیهـا

استخدام

به یک خانم فارسیزبان که به
کارهای روزمره مادر مانند خرید،
پخت و پز غذا و غیره ،در کنار مادر
در نورت ونکوور به طور دائمی
زندگی کند ،نیازمندیم.
با تلفن ۱-۷۸۰-۴۳۴-۱۷۲۵
تماس بگیرید۱5۵۶ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجاره

همخانه

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم نیازمندم.
۱5۵۶ ۶۰۴-۳۶۸-۷۹۹۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس
فیزیک  -ریاضی

تمامی سطوح دبیرستان و دانشگاه
توسط عضو هیات علمی دانشگاه
با  ۲۰سال سابقه تدریس

یک اتاق در آپارتمانی در وودکرافت
با تمامی امکانات  ،استخر ،سونا و
جکوزی اجاره داده میشود.
۱5۵۶ ۶۰۴-۶۰۰-۵۸۸۶

نادره ترکمان
۶۰۴-۳۹۶-۶۶۲۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس زبان

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 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

بﺮاى ﺗعﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺣﻀﻮرى با شماره زﯾﺮ ﺗماس ﺣاﺻﻞ ﻓﺮﻣاﯾﯿﺪ

«هدایت»

604-839-9938

(فرانسه ،اسپانیائی ،فارسی

و انگلیسی ()Toefl,ESL, IELTS

داراى جﻮاز رﺳمﻰ
ﺗعمﯿﺮات ﻟﻮازم ﮔازى ،و ﻟﻮازم ﺧاﻧﮕﻰ

آموزش گیتار و آواز

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.

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

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

آموزشگاهرانندگی

تﻠفن604-77۳-00۹6 :

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

توسط فریده رحمتی

۶۰۴-۹۴۹-۰۲۰۱
۶۰۴-۷۰۰-۵۶۱۵

)604( 913-0015

امورکنسولی

الکتریک

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی

۶۰۴-۷۷۹-۴۸۲۵

تدریسخصوصی-تقویتی

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

Licensed

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

قادری

فهرستمﺸاﻏﻞ،
خدمات
ونیازمندیها

ﻋﻀو رسمی
نﻈاممهندسی
ایران و آمریکا

تعمیرات لوازم خانگی )امین(

«برنابی و کوکیتالم»

زیر نظر :مریم رئیس روحانی

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

«با قیمت نازل»

 3هفته آگهی
در نیازمندیهای پیوند
فقط  20دالر

دفتر رسمی ازدواج BC 44۳۵7

داراى ﻣﺠﻮز ﮔواهیامضاءرسمی -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

جای شما در این صفحه
خالی است!

کالس نقاشی

آموزش رانندگی

نقاشی

604-771-1762

۱5۶۶

ﻋ��ﺮﺿﺎ�ا��ﯽ
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ﻃراحی وبسایت

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

یونکس
علی فراستی

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

کامپ اکسپرس

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

دندانﭙزشک
رﺿا حﺼیری
ﻻدن کرامتی
توران ایﺰدییار

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

رادیو
فارسی زبان ونکوور 778-709-9191

حمید زرگرزاده
تله ویدئو
یونکس
حمید

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

شیﺸهاتومﺒیﻞ
Auto Glass

604-460-0490

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

فال قهوه و ورق
پوری فقﻂ خانمها

مینا

خانمها -آقایان

604-988-2913
604-945-7797

فروشگاه مواد ﻏﺬایی
دانیال
پارس
رز مارکت
افرا
کپیﻼنو مارکت

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

فرش و خدمات وابسته
حسین دﻟیری

604-986-8585

قفﻞ و کﻠید

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

604-512-3268

ﻋکاسی و فیﻠمﺒرداری

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

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 امﻼك
مجید طاﻟبی
فرشته رحیمی
مهرناز کاووسی
علی فراستی

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

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

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

مﺸاور سرمایه گزاری
604-889-4349

بهروز کاهکش

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

کامبیﺰ مهینسا
پریوش وفایی
اﻟهام مﻌﻈمی
بهروز کاهکش

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

پیوند ونکوور
شهروند بیسی
دانستنیها
فرهنﮓ بیسی
دانشمند
فرهنﮓ ما

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

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

شاهین
رنﮕین کمان
ونکوور کلینینﮓ

ورزش
پیکان (فوتبال)
هاکﺰ (فوتبال)

مدرسه فوتبال TSSA

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

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

وکالتﭘناهندگی
رامین ژوبین

604-440-9562
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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
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#3110-233
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JUSTRobson
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#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
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» ﻌهد ما صداقﺖ در خرید و ﻓروش منﺰل شماسﺖ
3110-233 Robson St.

 ﻣﺷﺎﻭﺭ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻣﻼک،ﺧﺷﺎ

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

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

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

HomeByHoma@gmail.com

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

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

- Cross Border Immigration Law
- Family Law (Divorce)

.برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید

604-620-9598
604-921-4726

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

ز عالی نسب

778-320-

SanazAlinasab88@g
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