آیا سرمایهگﺬاری شما در حال رشد است؟

Issue No.

دندانپزشکخانواده

رکورد ما در طی پنﺞ سال اخیر:
سرمایهگﺬاری با میانﮕین برگشت ساﻟیانه ٪8.78

1558

در مرکز شهر کوکیتﻼم

…Eligible for Cash, RRSP, TFSA

با بهروز کاهکش تماس بﮕیرید

دکتر رضا حصیری

Tel: 604-889-4349

bkahkesh@nationcapital.ca

Tel: 604.552.8884

*Past results are not indicative of future performance. Before investing, please consult Nation Capital Management Corp. or your professional advisor, and please review Nation Capital Corp.’s
Offering Memorandum, including the risk factors contained therein. All mortgage investemts are not guaranteed and are subject to risks.

سال  27شماره 1558جمعه  19آذر ۱۴۰۰
Vol. 27 Issue1558 Friday December 10, 2021

The Gateway to the Iranian Community Since 1993

به دلیل نقض مکرر حقوق بشر توسط دولت چین

تحریمدیپلماتیک
المپیکزمستانیپکن
توسط دولت کانادا

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

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه  ۸دسامبر
در یک کنفرانس خبری اعالم کرد کانادا مســابقات المپیک
زمســتانی  ۲۰۲۲پکن را تحریم دیپلماتیک میکند .بر این
اساس هیچیک از مقامات سیاسی کانادا در مراسم این بازیها
شرکت نخواهند کرد اما ورزشکاران کانادا اجازه حضور در این
مسابقات را دارند.

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

2

سال  27شماره 1558جمعه  19آذر ۱۴۰۰

2 Issue 1558 Friday December 10, 2021

پروژه امپراتوری
بمب اتمی میخواهد
مجیدمحمدی

جمهوری اسالمی ایران بدون بمب اتمی نه تنها هرگز به یک ابرقدرت تبدیل نخواهد شد ،بلکه
برنامههای تبلیغاتی و گسترشطلبی آن نیز برای تاسیس امپراتوری ابتر میمانند .مقامات حکومتی
ایران میدانند که در دنیای امروز ،ابرقدرت بودن بدون بمب اتمی ممکن نیست ،اما مدام از ابرقدرتی
نظام به عنوان یک ماموریت ناگزیر سخن میگویند .تنها با بمب اتمی است که دیگر قدرتها مانع
از گســترشطلبی «نظام» نخواهند شد؛ چنان که در سالهای اخیر تمرکز قدرتهای جهانی بر
برنامه اتمی بوده است و جمهوری اسالمی ایران دست بازی برای تروریسم در کشورهای اروپایی و
گسترشطلبی در منطقه و آفریقا و امریکای التین داشته است.
رژیم اســامی با وعدههای حداکثری دولت رفاه ،در ایران
بر ســرکار آمد :زمین مجانی شــهری برای خانهســازی
بیخانمانها ،جهیزیه برای دختران دمبخت ،حمل و نقل
عمومی مجانی ،زمین مجانی برای کشــاورزی ،آب و برق
مجانی ،و آموزش و بهداشــت مجانی .شعار اصلی ،ارسال
درآمد نفت به در خانهها بود .شورشــیان اسالمی سال ۵۷
غیر از آتش زدن بانکها و ســینماها و ســپس اعدامهای
انقالبی برای ارعــاب عمومی و قبضه کردن قدرت ،برنامه
دیگری نداشتند و در هر موردی که از آنها سوال میشد،
تنها برنامه حکمرانیشان اسالمیسازی بود .در آن سالها
«مبارزه با امپریالیسم» چنان در گفتمان انقالبی محوریت
داشت که انقالبیها هرگز به سوی شعارهایی مثل خالفت
اسالمی یا تاسیس امپراتوری اسالمی نمیرفتند.
بــه همین دلیل ،تمرکز بر دادن انبوهــی از وعدهها برای
راضی کردن مردم بود .مقامات حکومتی بعد از حذف رقبای
سیاسی و مطلقه کردن قدرت خود ،وعدههای بزرگی نیز
مثل تبدیل ایران به سوئیس و ژاپن اسالمی هم دادند .در
کنار این وعدهها ،به مصادره صنایع و شرکتها و داراییهای
بزرگ پرداختند.
تاسیس نهادهای گسترش امپراتوری

به موازات انتقال بخشهای عمــده بودجه به بودجههای
نظامی در دوران جنگ ایــران و عراق ،بودجههای مربوط
به پروژه امپراتوری افزایش مییافت .گسترش سپاه و تجربه
هشت سال جنگ ،ماشینی برای رژیم فراهم کرده بود که
به آن امکانی فراتر از دفــاع از مرزها میداد .برای مقامات
هم اثبات شــده بود که با برگــزاری کنفرانس و دعوت از
سازمانهای نظامی و غیرنظامی برانداز در دیگر کشورها،
نمیتوانند قدرت خود را در دنیا بسط دهند و به ابزارهای
تبلیغاتی و نظامی قدرتمندتری نیاز دارند.
سپاه قدس در اواخر جنگ تاسیس شد تا همه فعالیتهای
نظامی برونمرزی هماهنگ شود و یک فرمانده واحد داشته
باشد .این فعالیت ربطی به جنگ یا دفاع از کشور نداشته
است .برنامههای تبلیغات اســامی و پرورش طلبه برای
خارج کشور نیز در همین سالها یکدست و هماهنگ شد.
«سازمان حوزهها و مدارس علمیه خارج از کشور» (تاسیس
شده در سال  )۱۳۷۰و «مرکز جهانی علوم اسالمی» (پیش
از آن« ،شورای سرپرستی طالب غیرایرانی») با دستور رهبر
جمهوری اســامی ایران با هدف هماهنگی پرورش طلبه
برای خارج کشور تاســیس شدند که بعدا در سال ۱۳۸۶
تلفیق شــده و «جامعةالمصطفی» نام گرفت« .ســازمان
نشریهاجتماعیفرهنگی

فرهنگ و ارتباطات اسالمی» نیز در همین راستا در سال
 ۱۳۷۴تاسیس شد.
مدیریت جهانی و جشن کیک زرد

احمدینژاد به روشــنی پروژه همهجانبــه امپراتوری را با
طرح «مدیریت جهانی» و پیشبرد بدون ترمز برنامه اتمی
با درآمدهای سرشار نفتی در آن دوره ،برای جهانیان آشکار
کرد .دوران او شــاهد جشنهای مکرر برای کیک زرد بود.
دولــت روحانی نیز که خواهی نخواهی تدارکات این پروژه
بر دوشش گذاشته شده بود و هزینههای آن در جنگهای
داخلی عراق و سوریه و یمن افزایش یافته بود ،عمال هزینه
کــردن در داخل را برای برنامههای عمرانی و رفاهی ،کنار
گذاشت.
مهمترین عامل افتراق دولت روحانی با بیت و ســپاه ،نبو ِد
هماهنگی با نظامیسازی برنامه اتمی بود .خامنهای تحت
فشار تحریمها به برجام تن در داد ،اما این امر با پروژه اصلی
سپاهیان و خود او برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت با بمب
اتمی ،همخوانی نداشت .همچنین ،دولت روحانی با برنامه
اقتصاد مقاومتی و شــعب ابیطالب برای تخصیص همه
بودجهها به پروژه امپراتوری ،همراهی نمیکرد .مهمترین
اختالف میان دولت پادگانی و دولت روحانی در چشمانداز
آینده کشور ،مسئله برجام بود که بر غیرنظامیسازی برنامه
اتمی تمرکز داشت .از همین رو ،محوریت برجام برای دولت
روحانی همیشه مورد انتقاد بوقهای تبلیغاتی بیت و سپاه
بود .عامل جدی بسیج همهجانبه حکومت برای روی کار
آوردن رئیســی ،حتی بــا رد صالحیتهای نامنتظر علی
الریجانی و جهانگیری ،هماهنگی کامل اولی با نظامیسازی
برنامه اتمی و ناهماهنگــی دوتای دیگر با آن ،و طرفداری
آنها از برجام بود .علی الریجانی نه برای تحصیل دخترش
در ایاالت متحده ،بلکه برای تصویب چند دقیقهای برجام
در مجلس ،رد صالحیت شد.
بدون تمرکز بر نظامیســازی برنامه اتمی ،دولت رئیسی
شش ماه فرصت را برای بازگشت به برجام از دست نمیداد
و با شروط ناممکنی مثل برداشته شدن همه تحریمها یا
گرفتن تضمین از رئیس جمهــوری امریکا ،راه را برای به
بنبست کشاندن مذاکرات باز نمیکرد .هیچ شاهدی برای
تمایل جمهوری اسالمی ایران به بازگشت به برجام وجود
ندارد و مذاکرهکنندگان امروز ،همه از ابتدا با برجام مخالف
بودهاند .در مقابل ،همه اقدامات جمهوری اسالمی ایران بعد
از دولت ترامپ ،حکایت از جهتگیری برنامه اتمی به سوی
نظامی شدن دارند .مذاکره مستقیم نکردن با ایاالت متحده،

نشــان از نداشتن عزم جدی برای بازگشت به برجام دارد.
حضور در مذاکرات نیز برای کاهش فشارها از سوی دولتی
ضعیف مانند بایدن است.
سه بُعد پروژه امپراتوری

پروژه امپراتوری دارای ســه بعد تبلیغاتی ،نظامی و رفاهی
اســت .جمهوری اســامی ایران نایبان خــود را به انواع
سالحهای فوقپیشرفته مثل موشک و پهپاد مجهز میکند
تا با قدرتهای منطقهای و ایاالت متحده بجنگند و ایاالت
متحده از منطقه خارج شود .هدف از خروج ایاالت متحده از
منطقه ،در دست گرفتن زمام همه دولتها در شرایط خالء
قدرت در منطقه است.
هزینههای نظامی جمهوری اسالمی ایران در چهار کشور
منطقه ،دهها میلیارد دالر در سال است .جمهوری اسالمی
ایران بیش از  ۱۵۰هزار نیرو را در عراق و سوریه در خدمت
خــود گرفته و ماهانه حــدود  ۵۰۰دالر به هریک از آنها
میپردازد ( ۶۰۰۰دالر در سال ضرب در حداقل  ۱۵۰هزار،
میشود حداقل  ۷۵۰میلیون دالر حقوق ماهانه) .موشکها
و پهپادها و سالحهای سبک و سنگین نیز مجانی از چین و
کره شمالی و روسیه وارد نمیشوند .حوثیها که چند سال
اســت در برابر عربستان میجنگند ،درست مثل حزباهلل
لبنان ،هیچ منبع کمکی ندارند غیر از جمهوری اســامی
ایران.
در بعد تبلیغاتی ،تنهــا جامعةالمصطفی که مرکز تربیت
روحانی غیرایرانی برای اعزام به دیگر کشــورها اســت ،با
 ۵۰هزار طلبه ،ســاالنه حدود یک میلیــارد دالر هزینه
دارد ( ۵۰هزار ضــرب در  ۲۰هزار دالر که حداقل هزینه
آموزشی و رفاهی یک طلبه است و حکومت ایران همه آن
را میپردازد) جمهوری اسالمی ایران هزینه تاسیس مسجد
توسط فارغالتحصیالن در کشور خود و تامین هزینههای
کادر و نگهداری آنها را نیز میپردازد .ساالنه صدها میلیون
دالر نیز صرف نگهداری ،بازسازی ،و توسعه بارگاههای شیعه
در عراق و سوریه میشود.
جمهوری اســامی ایران همچنین خود را مسئول حیات
جسمانی و روحی نایبان خود میداند و هزینههای رفاهی
صدها هزار نیروی اســتخدام شده خود را در این کشورها
میپردازد .این هزینهها شامل پرداخت حقوق به خانوادهها
در صورت کشته شدن فرد استخدام شده ،تامین هزینههای
درمانی در صورت مجروح شدن ،تامین ساختوساز و هزینه
اجاره در صورت بمباران خانه افراد اســتخدام شده (و در
لبنان حتی افراد استخدام ناشــده) و حتی تامین هزینه
ازدواج و جهیزیه برای دختران آنها اســت .همه بنیادها و
موسسات رفاهی جمهوری اسالمی ایران ،در لبنان و یمن و
سوریه شعبه دارند و مشغول کار هستند.
بمب اتمی :تضمین کننده پروژه امپراتوری

از ابعاد هزینههایی که برای برنامههای موشکی و هستهای
(که صرفا معطــوف به پروژه امپراتوری هســتند) صرف
میشود ،هیچ اطالعی منتشــر نشده است ،اما تخمینها
حاکی از ساالنه بیش از  ۱۰میلیارد دالر ،به عالوه خسارات
ســاالنه دهها تا صدها میلیارد دالر به دلیل تحریمها است
( ۴۷۵میلیارد دالر خســارت تا سال  ۱۹۹۳به گفته خرم،
وزیــر راه دولت خاتمی) .به گفته احمدینــژاد ،تنها ۳۰
میلیارد دالر خسارت ناشی از متوقف شدن یا از دور خارج
شدن بخشی از تاسیسات هستهای بعد از برجام بوده است.
این برنامه با این همه هزینه ،نمیتواند صرفا جنبه پزشکی
و تولید برق داشته باشد.
جمهوری اســامی ایران بدون بمب اتمی نه تنها هرگز به
یک ابرقدرت تبدیل نخواهد شد ،بلکه برنامههای تبلیغاتی
و گســترشطلبی آن نیــز برای تاســیس امپراتوری ابتر
میمانند .مقامات حکومتی ایــران میدانند که در دنیای
امروز ،ابرقدرت بودن بدون بمب اتمی ممکن نیســت ،اما
مدام از ابرقدرتی نظام به عنوان یک ماموریت ناگزیر سخن
میگویند .تنها با بمب اتمی است که دیگر قدرتها مانع از
گسترشطلبی «نظام» نخواهند شد؛ چنان که در سالهای
اخیر تمرکز قدرتهای جهانی بر برنامه اتمی بوده اســت
و جمهوری اسالمی ایران دســت بازی برای تروریسم در
کشــورهای اروپایی و گسترشطلبی در منطقه و آفریقا و
امریکای التین داشته است.
اگر توانســتید جمهوری اسالمی ایران را بدون تروریسم و
گســترشطلبی تصور کنید ،آنگاه میتوانید آن را عاری از
برنامه کسب سالح هستهای بپندارید.
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کانادا
المپیک زمستانی پکن را
تحریم دیپلماتیک کرد

پرژن میرور -کانادا المپیک زمستانی پکن که قرار است
سال  ۲۰۲۲برگزار شود را تحریم دیپلماتیک کرد و هیچ
مقام سیاسی از طرف کانادا به این مسابقات اعزام نخواهد
شد.
آقای جاســتین ترودو نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه
 ۸دســامبر  ۲۰۲۱در یک کنفرانــس خبری اعالم کرد
کانادا مسابقات المپیک زمستانی  ۲۰۲۲پکن را تحریم
دیپلماتیک میکند .بر این اســاس هیچیک از مقامات
سیاسی کانادا در مراسم این بازیها شرکت نخواهند کرد
اما ورزشکاران کانادا اجازه حضور در این مسابقات را دارند.
آمریکا ،بریتانیا و استرالیا نیز پیش از این اعالم کردند که
مقامات سیاسی خود را به المپیک زمستانی پکن نخواهند
فرستاد و به طور دسته جمعی این پیام را به چین ارسال
کردند که عدم رعایت حقوق بشــر در این کشور بدون
هزینه نخواهد بود.
آقای ترودو در گفتگوی خود با خبرنگاران گفت “ :دولت
کانادا به شدت نگران نقض مکرر حقوق بشر توسط دولت
چین است .کانادا نارضایتی خود از رژیم کمونیستی را با
خودداری از فرستادن نمایندگان سیاسی که معموالً در
مراسم رسمی افتتاحیه و اختتامیه شرکت میکنند نشان
خواهد داد“.
جاستین ترودو در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار دارد
پکن به دلیل بی اعتنایی به چین در حالیکه این کشــور
برای میزبانی مسابقات المپیک آماده میشود ضربهای به
کانادا وارد کند ،گفت که این مسئله نباید برای رژیم چین
غافلگیر کننده باشد.
وی در ادامه سخنان خود گفت “ :ما چندین ماه است که
درباره این مسئله در حال رایزنی با متحدان خود هستیم“.
اوایل ســال جاری میالدی مجلس عوام کانادا طرحی را
تصویب کرد که خشــونت علیــه اقلیتهای مذهبی در
استان جین جیانگ چین را “ نسل کشی “ نامید.
این طرح در پی گزارش یکی از کمیتههای مجلس عوام
بود که نشــان میداد دولت چین اقلیت مسلمان اویغور
در این کشور را از طریق بازداشت دسته جمعی و حبس
در اردوگاههای کار اجباری ،قرار دادن آنها تحت نظارت
دولتی و ایجاد سیاستهای کنترل جمعیت مورد آزار و
اذیت قرار میدهد.
در این طــرح مجلس عوام ،نماینــدگان از دولت کانادا
درخواست کردند با استفاده از نفوذ خود ،کمیته بینالمللی
المپیک را تحت فشار قرار دهد تا در صورت تداوم نسل
کشی چین ،بازیهای المپیک را از چین به کشور دیگری
منتقل کند.
آقای ترودو موافقت کرد که ورزشــکاران کانادایی نباید
هزینه نقض قوانین حقوق بشر دولت چین را بپردازند .او
گفت “ :آنها باید یک چیز را در ذهن داشــته باشند و آن
این است که کشور را به بهترین شکل ممکن به نمایش
بگذارند و یک مدال طال برای کانادا کسب کنند“.
کمیته بینالمللی المپیک نیز در بیانیهای که به همین
مناسبت منتشــر کرد آورده است “ :تصمیم دولتها را
درک کرده و محترم میشمارد و تمایز بین عدم حضور
مقامات سیاسی و شــرکت ورزشکاران در این مسابقات
مورد حمایت این کمیته است“.
آخرین بــاری که دولت کانادا بازیهــای المپیک را به
طور کامل تحریم کرد ،بازیهای المپیک ســال ۱۹۸۰
در مسکو بود .دولت فدرال کانادا به دلیل حضور نظامی
شوروی در افغانستان حضور ورزشکاران خود در المپیک
تابستانی  ۱۹۸۰مسکو را تحریم کرد.
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تغییر رویکرد به «همهگیری کووید »۱۹

مسئلهای مزمن به جای بحرانی حاد
شاید بخشــی از مسیر پیش روی ما
برای مهار این همهگیری و مقابله با
همهگیریهای بعدی که حتما از راه
خواهند رســید این باشد که بتوانیم
نــگاه خود به آنها را از دید رویدادی
حاد به مشکلی مزمن تغییر دهیم.
جهان در آستانه ورود به سال سومی
اســت که بــا همهگیــری ویروس
 SARS-CoV-2و بیماری کووید۱۹-
ناشی از آن دست و پنجه نرم میکند.
با وجود رشد خیره کننده فناوریهای
حوزه ســامت که باعث شد تا برای
نخستین بار در تاریخ در مدت زمانی
فوقالعاده کوتاه ،واکسنهای موثری
علیه این بیماری تولید و توزیع شود،
اما رقابت میان ویــروس و مدیریت
سالمت هنوز ادامه دارد.
توزیع ناعادالنه واکســن از یک سو،
مقاومت بخشــی از جامعه در مقابل
واکسینه شدن ،فشارهای اقتصادی،
عــدم رعایت بخشــی از توصیهها و
خستگی و فشار روانی ناشی از تغییر
یک شبه ســبک زندگی باعث شده
است تا جدال ما با ویروس هنوز ادامه
داشته باشد.
این ویــروس نیز مانند هر موجود به
دنبال بقای خود مسیر تکامل طبیعی
خود را دنبال میکند و این مسیری
اســت که در طــی آن ویروس دچار
جهشهایی میشود که برخی از آنها
ممکن است برای بقای ویروس بهتر و
برای مقابله ما با آن خطرناکتر باشند.
ما شاهد ظهور ســویههای بتا و دلتا
بودیم که یکی شیوع بیشتری داشت
و دیگری شــدت بیماری را افزایش
میداد و همچنین هنوز ســردرگرم
اثرات واقعی سویه اومیکرون هستیم.
چشمانداز پیش رو برای مقابله با این
ویروس احتماال روشن است.
ما امروز داروهای مهار شدت بیماری
را در اختیــار داریــم و همچنیــن
داروهایی که بــرای مهار خاص این
بیماری طراحی شــدهاند نشانههای
امیدوار کنندهای از خود بروز دادهاند.
واکســنهای اصلی فعلــی کارآمد
هســتند و با فناوری  mRNAامکان
ســاخت واکســن برای ســویههای
تازهای که ممکن است واکسنگریزی
بیشتری داشته باشند در مدت زمانی
کمی در حدود سه ماه مهیا است.
از سوی دیگر درک ما از رفتار ویروس
بیشتر شده است .ما روشهای انتقال
را بهتر میشناسیم و در نتیجه بهتر
میتوانیــم جلوی آن را بگیریم .برای
مثال برخالف دو ســال پیش امروز
میدانیم که تا چه اندازه بهبود ساختار

تهویه مطبوع میتواند به از بین بردن
امکان انتقال کمک کند.
برگ برنده دیگر ما این اســت که در
عصر انقالب ارتباطی مبتنی بر شبکه
زندگی میکنیم .ما با به کارگیری این
امکانات و استفاده از ساختار دورکاری
متوجه امکانات بینظیری شدیم که
ممکن اســت آینده کار ما در دوران
پــس از همهگیری را نیز تغییر دهد.
فقط تصور کنید این همهگیری زمانی
بروز میکرد که مــا چنین امکاناتی
نداشــتیم و برای کوچکترین کاری
نیاز به حضور فیزیکی در مکانهای
عمومی و پرجمعیت داشتیم .میزان
تلفات این ویروس در آن زمان شاید از
فاجعه آنفلونزای دهه  ۱۹۱۰میالدی
نیز پیشی میگرفت.
بــا این وجود این نشــانههای مثبت
به معنی بازگشــت فوری به تابستان
 ۲۰۱۹نیســت .حتــی اگــر چنین
بازگشتی ممکن باشد برای رسیدن به
آن راهی طوالنی در پیش داریم.
محققان ویروسشناســی از همین
االن هشــدارهای جــدی دربــاره
همهگیری بعدی میدهند .امروز به
همان شــفافیتی که مطمئن بودیم
ایــن همهگیری رخ میدهد مطمئن
هستیم که در چند دهه پیش رو بار
دیگر شاهد همهگیریهای ویروسی
هســتیم که اتفاقا به دلیل تغییرات
محیط زیســت از جملــه گرمایش
زمیــن ،تعدی به زیســتگاه طبیعی
موجودات و جنگل زدایی و توســعه
شــهرها و روســتاها ،با تناوبهای
کوتاهتــری بروز خواهد کــرد و این
در کنار فاجعه دیگری اســت که با
استفاده لجام گســیخته از داروهای

آنتیبیوتیک در برخی از نواحی جهان
در آســتانه آن قرار داریم و آن ظهور
باکتریهای مقاوم به داروهای موجود
است.
ما به زودی با موج بعدی همهگیری
روبــرو خواهیم شــد و در عین حال
هنــوز مطمئن نیســتیم پایان این
همهگیری چگونه خواهد بود.
نگاهی به روند سهساله همهگیری و
از سوی چشماندازی به آیندهای که
در پیش داریم شاید ما را نه تنها برای
ادامه مواجهه بــا این همهگیری که
برای همهگیریهای بعدی آماده کند.
یکی از مولفههایی کــه در این نگاه
میتــوان به آن توجه کــرد نوع نگاه
ما به همهگیری است .بخش بزرگی
از فشــار اقتصادی ،سیاســی ،فشار
روانــی اجتماعی و خســتگی ما در
مقابل این همهگیری (هم مردم و هم
دســتگاه درمان و سالمت و مدیران
سیاستگذار آن) شاید به این مسئله
برگردد کــه ما این رویداد را در قالب
رویدادی حاد تصویر و تصور کردیم.
به عبارت دیگر مانند زمانی که فردی
دچار ســرماخوردگی حاد میشود و
باید چند روزی استراحت کرده و بعد
به حالــت قبل برگردد ،ما این پدیده
را به شــکل یک رویداد سالمت حاد
اجتماعــی دیدیم که بعــد از مدتی
ســختگیری به حالت پیشــین باز
خواهیم گشت.
در نتیجه زمانی که با گذشت زمانی
که از یک رویداد حاد انتظار داریم این
بحران به بقای خــود ادامه داد ما به
طور جدی خسته و ناامید شدیم.
شاید این دید اشتباه بوده باشد و باید
به پدیدههایی مانند این همهگیری و

همهگیریهای آینده در قالب بیماری
مزمن عمومی نگاه کنیم.
بیماریهایی که اگرچه ما باید تمام
ســعی خود برای عدم ابتال به آن را
انجام دهیم اما وقتی مبتال شدیم باید
عوارض شــدید آن را به سرعت مهار
کنیم ولی نمیتوانیــم از آن به طور
قطعی رهایی یابیم.
شاید باید به جای سرماخوردگی آن
را به شکل دیابت ببینیم .ما میتوانیم
آن را مهــار کنیم ،بخــش بزرگی از
زندگی عادی خود را از سر بگیریم و
کیفیت زندگی خود را حفظ کنیم اما
هیچ گاه شــاید نتوانیم به طور کامل
سپر بیندازیم و به دوران پیش از ابتال
برگردیم.
این تغییر نگاه در آمادهسازی روحی
و روانی و همچنین سیاســتگذاری
ما موثر است .شــاید با چنین تغییر
دیدگاهی به جای اینکه مســئله را
مســئلهای محلی و قابل مهار فوری
بدانیم ،آن را به شــکل مســئلهای
جهانی – همانطور که هست – ارزیابی
کنیــم ،انتظارات غیر واقعی به بازار و
مردم وارد نکــرده و در عین حال به
جای غافلگیری پیاپی آماده مواجهه
طوالنی مدتی هم بــرای مهار وضع
فعلی و هم برای مقابله با رویدادهای
بعدی باشیم.
سه سال ابتالی جهانی به یک بحران
سالمت به معنی واقعی تعریف شرایط
بیماری حاد است و شاید تجربه این
همهگیری این باشــد کــه ما نگاه و
انتظارات را با توان واقعی و دانستههای
خود تطبیق دهیم تا بتوانیم نگاهی
درازمدت و مدیریتی کارآمد تر داشته
باشیم.

اتاوا واکسیناسیون اجباری را
به کسبوکارهای تحت مقررات فدرال
گسترش میدهد
ســیموس اورگان ،وزیــر کار کانادا،
روز سهشنبه  ۷دســامبر اعالم کرد
اتاوا تا چند هفته دیگر اعالم خواهد
کرد که صدها هزار کانادایی فعال در
بخشهای تحت قوانیــن و مقررات
فدرال بایــد خود را بــه طور کامل
واکسینهکنند.
به گــزارش هفته ،به نقــل از رادیو
کانادا ،ایــن تصمیم که حزب لیبرال
در جریان مبــارزات انتخاباتی خود
داده بود ،به ویژه شامل حال کارکنان
بانک هــا ،شــرکتهای مخابراتی و
اکثر شــرکتهای دولتــی از جمله
اداره پســت خواهد شد .پیش از این
همزمــان با کارکنان دولــت فدرال،
پرســنل ژاندارمری کانــادا و اعضای
نیروهای مسلح ،شرکتهای حمل و
نقل هوایی ،ریلی و دریایی مشــمول
این تدبیر الزامآور شده بودند.
طبق بیانیهای که اتاوا منتشــر کرد،
تصمیم دولت جاســتین ترودو برای
بســط دادن واکسیناسیون اجباری،
از طریــق اصالح قانــون کار به اجرا
گذاشته خواهد شد.

طبق اعالم اتاوا ،دســت کم  ۱۸هزار
و  ۵۰۰کارفرمــا که حدود  ۹۵۵هزار
نیروی کار را تحت پوشش خود دارند،
در بخشهایی که مشــمول قوانین و
مقررات فدرال است ،فعالیت میکنند.
ایــن تعــداد حــدود  ۶درصد کل
کارمندان کشور را تشکیل میدهد.
اتــاوا در بیانیه خود بــا تاکید بر این
که بسیاری از کارفرمایان بخشهای
مختلف خواســتار اجباری شــدن
واکسیناسیون شــدهاند ،تصریح کرد
واکسیناســیون اجبــاری حفاظت
بیشــتری از افراد در برابر خطر ابتال
بــه کوویــد ۱۹در محیطهــای کار
ایجاد خواهد کرد .دولــت ترودو در
بیانیه خود مشخص نکرده است که
کارمندان ناقض مقــررات که حاضر
به واکسینه کردن خود نمیشوند ،با
چه جرایم یا مجازاتی روبرو خواهند
شد .این بیانیه فقط به ذکر این نکته
بســنده کرده است که افراد متخلف
احتماال با اقدامات انضباطی و اجرایی
از جمله جریمههــای اداری و مالی
روبرو خواهند شد.

نتایج امیدوارکننده فاز سوم
آزمایش بالینی واکسن کرونا «مدیکاگو»
ساخت کانادا
مداد -به گــزارش ،Montreal City
شرکت بیوتکنولوژی مدیکاگو مستقر
در کبک ،همراه با غول داروســازی
بریتانیایی-آمریکایی گالکسو اسمیت
کالین ( ،)GSKاعالم کرد که آزمایش
بالینی فاز ســوم واکسن کرونای این
شــرکت نشــان داد که این واکسن
کانادایــی  ۷۱درصــد در برابر طیف
وسیعی از انواع کووید ۱۹مؤثر است.
گفتنی است وقتی صحبت از ایمنی
در برابــر نوع دلتا به میــان میآید،
میزان اثربخشی این واکسن به بیش
از  ۷۵درصد افزایش مییابد.
در زمان انجام این فاز از آزمایشها،
نــوع امیکــرون ( )Omicronهنوز
شــیوع پیدا نکرده بود بنابراین فع ً
ال
در اثربخشــی محاســبه نشده است
امــا ناتالی چارلند ،مدیر ارشــد امور
علمی و پزشکی مدیکاگو اعالم کرد
برنامههایی برای آزمایش اثربخشــی
واکســن فوق در برابر نوع جدید در
حال پیشرفت وجود دارد.
در فــاز ســوم آزمایــش بالینی این

واکســن  ۲۴هزار نفر فرد  ۱۸ساله
و باالتــر در کانادا واکســن دریافت
کردند که هیچ واکنش جانبی جدی
در گروه واکسن گزارش نشده است.
به گفته تاکاشی ناگائو ،مدیرعامل و
رئیس شــرکت مدیکاگو ،این نتایج
آزمایشهای بالینــی قدرت فناوری
تولید واکســنهای گیاهی را نشان
میدهد .در صورت تأیید ،این شرکت
با اولین واکســن گیاهی جهان برای
استفاده در انســان در مبارزه جهان
علیه همهگیری کووید ۱۹مشارکت
خواهد داشت .در ضمن این واکسن،
نخستین واکســن کووید ۱۹ساخت
کانادا نیز خواهد بود.
در خاتمه گفتنی اســت ،این شرکت
قصد دارد هرچه زودتر دادههای این
آزمایشهای بالینی را برای تأیید به
اداره بهداشــت کانادا ارسال کند .در
ضمن در ماههای آینده این اطالعات
به سازمان بهداشت جهانی ()WHO
و سازمان غذا و داروی آمریکا ()FDA
ارسال خواهند شد.

بﺰرگترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا
Member of Mortgage Broker Association of BC

برای گرفتن وام مسکن و تﺠاری و یا هرگونه سرمایهگﺬاری دیگر از مصاحﺒه و مشاوره رایگان پریوش وفایی استفاده کنید

دسترسی به پائینترین نرخ بهره از بانﮏهای مﻌتبر کانادا

پریوش وفایی

مشاوری صدیﻖ و مﻄلع با  20سال سابقه
در خدمت هموطنان عﺰیﺰ

77۸-2۳۳-7۹۳۹
Ofﬁce: 604-568-1888

Residential or Commercial Mortgages
Purchase (Conventional or High Ratio) Mortgages
Preapprovals up to 120 days raete guarantee
Reﬁnance & Renewals
* وام مسکن ،تجاری ،ساختمانسازی
Construction Mortgages
* وام برای مهاجرین تازهوارد
Second Mortgage
* وام برای اشﺨاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند
Equity Take out
Revenue Properties
Self Employed

99% APPROVAL

5

سال  27شماره 1558جمعه  19آذر ۱۴۰۰

Issue 1558 Friday December 10, 2021

سفرتان بررســی کنید ،زیرا ممکن
است وضعیت تغییر کرده باشد.
مقامات کانادایی نیز اخیرا هشــدار
دادند که محدودیتها و الزامات ورود
“همیشــه میتوانند تغییر کنند” و
این در ســطح بین المللی نیز اعمال
میشود!

آن چه که باید در مورد
قوانین جدید سفر به کانادا
بدانید
اگر در مــورد آخرین محدودیتهای
سفر کانادا کمی احساس گمراهی و
ســردرگمی میکنید ،باید بدانید که
شما در این رابطه تنها نیستید.
به گزارش رسانه هدهد کانادا ،قوانین
جدید سفر به کانادا طی یکی دو ماه
گذشته بسیار تغییر کردهاند .و اخیرا
نیز به دنبال نگرانی از شــیوع سویه
جدید کرونا موســوم بــه اومیکرون
الزامات سفرهای بین المللی دوباره به
روز شده است.
مواردی زیادی برای رعایت کردن در
مرزها اکنون وجــود دارد از گذرنامه
اجباری واکسن و ممنوعیت ورود تا
تغییرات قوانین در مرز کانادا و ایاالت
متحده و اقدامــات جدید برای افراد
کام ً
ال واکســینه شده که شما باید به
آنها توجه کنید.
بنابراین قبل از اینکه برای ســفرتان
برنامهریزی کنید به این نکات توجه
کنید:
پاسپورت واکسن

در  30نوامبــر  ،2021دســتور الزام
دریافت واکســن کانادا برای ســفر
به طور رســمی آغاز شــد .این بدان
معناست که تقریباً تمام مسافرانی که
دوره کامل واکسن کووید 19-تأیید
شده از ســوی وزارت بهداشت کانادا
را دریافت نکردهاند ،از سوار شدن بر
پروازهای مسافربری و برخی قطارها
در کانادا منع میشوند.
این قانون شــامل عموم کاناداییها،
ســاکنان دائمــی و بازدیدکنندگان
بینالمللــی  12ســاله و باالتــر در
پروازهــای داخلــی و بینالمللی و
همچنیــن قطارهــای  VIA Railو
 Rocky Mountaineerمیشود.
بر همین اساس افراد کام ً
ال واکسینه
شــده به منظور ســفر ،باید مدرک
تأیید شــده توســط فدرال مبنی بر
واکسیناسیون ارائه دهند.
ارائــه آزمایش منفــی کووید 19-به
عنوان جایگزینی برای واکسیناسیون
مجاز اســت و در غیر ایــن صورت
مسافران باید معافیت پزشکی معتبر
داشته باشند.
سامانه ArriveCAN

دولت فدرال تاکید کرده اســت که
حتی مســافرانی که بــه طور کامل
واکسینه شدهاند برای ورود به کانادا

نیاز به ارائه مدارک متعدد و بیش از
یک کد  QRدارند.
در  29نوامبر ،آژانس بهداشت عمومی
کانادا توضیح داد که همه مســافران
موظفنــد مدارک خــود را مبنی بر
واکسیناســیون کووید 19خود را از
طریــق ســامانه  ،ArriveCANپلت
فرم رســمی دولت کانادا به اشتراک
بگذارند.
از این طریق مقامات مرزی میتوانند
به اطالعات مربوط به اولین و دومین
دوز دریافتی و همچنین نام سازمانی
که واکسن کووید 19مسافر را تجویز
کرده ،نــام تجاری واکســن و تاریخ
دریافت دوزها دسترسی داشته باشند.
مدرک واکسیناسیون هر مسافر نیز
باید به نام مســافر بوده و همچنین
ن را
جزئیات قرنطینه و برنامه سفر آ 
نشان دهد.
همــه مــوارد فــوق بایــد از طریق
 ArriveCANظرف  72ساعت قبل از
ورود (یا بازگشت به) کانادا به اشتراک

مرز کانادا و آمریکا

گذاشته شود.
به یاد داشته باشید :هر مسافر باید یک
نسخه دیجیتال یا کاغذی از مدارک
خود را همراه داشته باشد.
الزامات تست جدید

در روز سهشــنبه 30 ،نوامبر ،دولت
فدرال کانادا در پاسخ به سویه جدید
اومیکرون ،قوانین جدید سفر به کانادا
را اعالم کرد.

یکی از اقداماتی کــه اکنون اجرایی
شــده اســت ،افزایــش آزمایش در
مرزهای کانادا است.
از  30نوامبر ،همه مسافران هوایی که
از هر کشــوری غیر از ایاالت متحده
وارد کانادا میشــوند ،بــدون توجه
به وضعیت واکسیناســیون ،باید در
فرودگاهی کــه در آن فرود میآیند،
آزمایش کووید 19را انجام دهند.
ســپس افرادی که کام ً
ال واکســینه
شدهاند باید قرنطینه شوند تا منتظر

شرکت داروسازی فایزر :دوز یادآوری میتواند
در برابر سویه اومیکرون ایمنی ایجاد کند
ایندیپندنت فارســی -شرکت فایزر
روز چهارشــنبه  ۸دسامبر اعالم کرد
که دوز یادآور فایزر میتواند مصونیت
در برابر سویه تازه اومیکرون را تا حد
زیــادی افزایش دهــد .اخیرا برخی
پژوهشها نشان داده بود که اثربخشی
این واکسن در مقابل سویه اومیکرون
در افرادی که این واکســن را زدهاند
«کاهش بسیار زیادی» داشته است.
به گــزارش آسوشــیتدپرس ،فایزر/
بیونتک اعالم کرد که بررســیهای
آزمایشــگاهی نشــان میدهــد که
دوز یــادآور به افزایــش  ۲۵برابری
پادتنهــای خنثیســاز در مقابله با
اومیکرونمیانجامد.
دانشــمندان هنوز دقیقــا نمیدانند
که ســوی ه تازه اومیکرون تا چه حد
خطرناک است .در حال حاضر ،هنوز
سویه دلتا عامل بیشترین موارد ابتال
به کووید ۱۹-در ایاالت متحده آمریکا
و دیگر کشورها است.
فایزر نتایج اولیه آزمایشــگاهی را در
بیانیهای مطبوعاتی اعالم کرد و هنوز
پژوهشــگران مســتقل این نتایج را
بررسی و تأیید نکردهاند.
دانشمندان بر این باورند که افزایش
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چشمگیر پادتنهایی که در پی تزریق
دوز یادآوری ایجاد میشود ،میتواند
برای مقابله با کاهش اثربخشــی در
افراد واکسینه شده کافی باشد.
میزان پادتنها از جمله نمودارهایی
اســت که نشــان میدهد واکسن تا
چه اندازه میتواند از ابتال به ویروس
کرونا پیشگیری کند .اما این شاخص
فقط یکی از الیههای سیستم ایمنی
بدن است .فایزر در بیانیه مطبوعاتی
خود تأکید میکند که دو دوز واکسن
همچنان میتواند از ابتالی شدید به
کرونا پیشگیری کند.
آلبــرت بــورال ،مدیرعامــل فایزر،
میگویــد« :اگرچه دو دوز واکســن
فایزر میتواند در برابر ابتالی شــدید
به سویه اومیکرون مصونیتآور باشد،
اما دادههای اولیه نشــان میدهد که
بــا تزریق دوز یــادآوری ،مقاومت به
بیشترین حد ممکن میرسد».
در همین حال ،بــه گزارش گاردین،
دانشمندان گونه دیگری از اومیکرون
پیدا کردند که میگویند ممکن است
ردیابی آن دشوارتر باشد .دانشمندان
میگویند با اســتفادهاز تســتهای
پیســیآر ،گونــه پنهانی از ســویه

اومیکرون را شناسایی کردهاند.
گونه مخفی یافته شده ،جهشهای
مشترک بســیاری با اومیکرون دارد.
محققان میگوینــد هنوز خیلی زود
است کهبدانیم آیا شکل جدید سویه
اومیکرون به همــان صورتی انتقال
مییابد که اومیکرون اصلی منتشــر
میشــود یا خیر ،اما آنچهمشخص
است این اســت که این گونه از نظر
ژنتیکی متمایز است ،و ممکن است
رفتار متفاوتی داشته باشد.
به گفته محققان ،ممکن اســت نوع
جدید ویروس کرونا که زیرمجموعه
اومیکرون قــرار میگیــرد ،قابلیت
انتقال سریعتری داشــته باشد ،که
نگرانکننده است .به گفته آنها« :این
موضوع میتواند بر سالمت عمومی اثر
بگذارد و نشان دهد که تکه بزرگی از
پازل مهار اینبیماری گم شده است».
با توجه به این که اومیکرون تازه ظهور
کرده است ،محققان بر این باورند که
ممکن است چند ماه طول بکشد تا
درک بهتری از مقیــاستهدید این
ویروس به دست آید .اما مسلم است
که این گونه ،از نظر تعداد جهشهای
خود بیسابقه و بسیار نامعمول است.

نتایج آزمایش ورود خود باشند.
در حال حاضر ،این امر در مورد افراد
کام ً
ال واکســینه شــده که از ایاالت
متحده از طریــق هواپیما وارد کانادا
میشوند .یا مسافران کام ً
ال واکسینه
شده که از مرز زمینی عبور میکنند،
اعمال نمیشود .با این حال ،مقامات
به صراحت گفتهاند که ممکن است
ایــن وضعیت در آینده نزدیک تغییر
کند.
ممنوعیتهای جدید ورود

مقامات فــدرال در کانادا همچنین
فهرست گستردهای از کشورهایی را
که به دلیل شیوع سویه جدید کرونای
اومیکرون ممنوعیــت ورود دارند را
اعالم کردند.
بر همین اســاس از  30نوامبر ،کلیه
اتباع خارجی که در  14روز گذشــته
در یکی از کشورهای بوتسوانا ،مصر،
اسواتینی ،لسوتو ،ماالوی ،موزامبیک،
نامیبیا ،نیجریــه ،آفریقای جنوبی و
زیمبابوه بودهاند ،اجازه ورود به کانادا
را نخواهند داشت.
افرادی که بــدون توجه به وضعیت
واکسیناسیون ،حق ورود به کانادا را
دارند و در  14روز گذشته در هر یک
از این  10کشور بودهاند ،در بدو ورود
با “تست ،غربالگری و اقدامات قرنطینه
پیشــرفته قبل و بعد از ورود” مواجه
خواهند شد.
کرونا اومیکرون

از آنجایی که کشورهای سراسر جهان
با نگرانیهای فزاینده در مورد شیوع
سویه جدید کرونای اومیکرون مواجه
هستند ،مسافران باید از تغییر مداوم
محدودیتها در سفر آگاه باشند.
بنابراین اگر شــما برای سفری رزرو
کردهاید ،ارزش آن را دارد که قبل از
رفتن دوباره قوانین را در مبدا و مقصد

ایاالت متحده در روز دوم دســامبر
در پاسخ به نگرانیها در مورد شیوع
اومیکرون کرونا ،تغییرات الزامات سفر
را ارائه کرد .این تغییرات بر مسافران
کانادایی تأثیر خواهد گذاشت.
رئیس جمهور جــو بایدن تأیید کرد
همه مسافران هوایی که وارد ایاالت
متحده میشوند -از جمله مسافران
کانادا -باید ظرف  24ســاعت پس از
گرفتن پرواز خود آزمایش کووید19
بدهند.
این امر برای همه مسافران صرف نظر
از وضعیت واکسیناسیون آنها اعمال
میشود.
پیش از این ،مسافران کام ً
ال واکسینه
شــده از کانادا میتوانستند آزمایش
کووید 19منفی را طی  72ســاعت
پس از پرواز خود نشان دهند.
با این حال ،در حال حاضر ،وضعیت
در مرز زمینی کانادا و ایاالت متحده
گزارش شده است که به همان شکل
باقی خواهد ماند .این بدان معناست
که افرادی که کام ً
ال واکسینه شدهاند
میتوانند بدون انجام هیچ آزمایشی به
عبور خود ادامه دهند اگر سفر آنها
در مجموع  72ساعت یا کمتر باشد.
کســانی که سفرهای طوالنیتری به
ایاالت متحده دارند بــرای رفتن به
ایاالت متحده نیازی به انجام آزمایش
ندارند .اما برای بازگشت به کانادا باید
در عرض  72ساعت مدارکی مبنی بر
منفی بودن آزمایش نشان دهند.
این قوانین کمتــر از یک ماه پس از
بازگشــایی کامل مرز زمینی ایاالت
متحــده به روی مســافران کانادایی
وضع شده است.
مسافران واکسینه نشده

مســافران واکسینه نشــده یا نیمه
واکسینه شــده بدون معافیت معتبر
دیگر مجاز به ســفر بــا هواپیماها و
قطارهای فدرال در کانادا نیستند.
افراد واکسینه نشــده با حق ورود به
کانادا پــس از ورود به فرودگاه کانادا
و در روز هشتم ،آزمایش کووید 19را
ادامه خواهند داد .آنها همچنین باید
 14روز قرنطینه شوند.
بر اساس قوانین جدید سفر به کانادا،
آنها همچنین تا زمان دریافت نتیجه
منفی آزمایششان ملزم به ماندن در
یک مرکز قرنطینه مشخص یا “محل
مناسب” دیگری هستند.

604-980-7474
Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver
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چالشهای زنجیره تامین،
کسبوکارهای کوچک کانادا
را تحت فشار قرار داده است

مداد -به گزارش ســی.تی.وی نیوز ،چالشهای زنجیره تأمین از قبیل کمبود
منابع ،افزایش سرسامآور هزینههای حملونقل ،فرآیند پشتیبانی بنادر و مناطق
سیلزده بریتیش کلمبیا باعث شده تا مشاغل یا کسبوکارهای کوچک تحت
تأثیر قرار گیرند و درعینحال قدرت یا پول نقد کافی برای رهایی از مشکالت
برای این افراد وجود ندارد.
نزدیک شــدن به تعطیالت زمستانی شــرایط را بهویژه در بخش حملونقل
وخیمتر کرده و باعث شــده نتیجه برای شرکتهایی که روی این تعطیالت
برای خروج از بحران کووید ۱۹و جلوگیری از ورشکستی حساب کرده بودند،
بسیار سختتر شود.
شــاخص جهانی کانتینر  Drewryنشان داده که نرخ انتقال یک کانتینر ۴۰
فوتی از روتردام به نیویورک در ابتدای دسامبر به  ۶۲۱۴دالر آمریکا رسیده که
نسبت به سال گذشته  ۲۰۸درصد افزایشیافته است .مسیر شانگهای-روتردام
که  ۱۳۵۰۰دالر آمریکا بود شاهد افزایش  ۲۸۳درصدی نسبت به سال گذشته
بوده است.
بر این اســاس ،قیمتها نیز در حال افزایش هستند زیرا اداره آمار کانادا اعالم
کرد که نرخ تورم ســاالنه در ماه گذشته به  ۴/۷درصد رسیده که بزرگترین
افزایش ســاالنه در شاخص قیمت مصرفکننده از فوریه  ۲۰۰۳است .قیمت
مواد غذایی تنها در ماه گذشته چهار درصد افزایش داشته است.

کاهش بیکاری در کانادا ادامه دارد

اما آثار تورم بر سفرهها محسوس خواهد بود
آژانس آمار کانادا در تازهترین گزارش
خود اعالم کرد ایجاد  ۱۵۴هزار شغل
جدید در ماه نوامبــر در بخشهای
مختلف اقتصاد کانادا موجب شد نرخ
بیکاری در سطح ملی با کاهش ۰.۷
درصدی نســبت به مــاه اکتبر ،به ۶
درصد برسد.
به گــزارش هفته ،به نقــل از رادیو
کانادا ،طبق گزارش آژانس آمار کانادا،
اشتغال در کشــور در ماه گذشته در
ســطح ملی  ۰.۸درصد رشد کرد .از
مارس سال  ۲۰۲۱این ششمین ماه
متوالی است که نرخ بیکاری در کشور
روند نزولی را طی میکند.
با این که نرخ بیکاری در کانادا تحت
تأثیر رشد اقتصادی دوره پساکرونا به
تدریج بهتر و بهتر میشود ،اما هنوز
هم رشــد ســریعی را که بهار سال
 ۲۰۲۰و پیش از آغاز پاندمی داشت،
باز نیافته است.
فوریه ســال  ۲۰۲۰نرخ بیکاری در
کانادا به  ۵.۶درصد رسیده بود.
بااینحال به نظر میرسد نرخ بیکاری
در اســتان کبک به وضعیت پیش از
پاندمی بازگشته است .نرخ بیکاری در
استان زیبا در ماه گذشته تحتتأثیر
ایجاد  ۴۶هزار شــغل به  ۴.۵درصد

کانادایی ها چگونه با افزایش قیمت مواد غذایی
در فروشگاه ها کنار می آیند؟
ایرونیا -اگر در شــش ماه گذشــته
شــوک قیمتی را در فروشــگاه مواد
غذایــی تجربه کرده اید ،شــما تنها
نیستید .بر اســاس گزارش جدیدی
از دانشــگاه دالهــوزی ،کاناداییها با
افزایش قیمتهای کاالهای اساسی
مانند لبنیات ،گوشــت و خواربار این
فشار را احساس میکنند.
بر اســاس گــزارش  ،AALنرخ تورم
مــواد غذایی نزدیک بــه پنج درصد
است .محققان در نظرسنجی خود از
 10005کانادایی در تابستان 2021
دریافتند که بیش از دو نفر از هر پنج
نفر عادات خود را در تالش برای صرفه
جویی در هزینه غذا تغییر داده اند.
نزدیــک به ســه نفــر از هــر چهار
کانادایــی ( 73.5درصــد) گزارش
کردند که در نیمه ســال گذشــته
متوجــه تورم انقباضی شــده اند؛ به
ویژه در خواربارفروشی ها (محصوالت
فروشگاه های مرکزی  42.7درصد)،
اقالم نانوایی ( 28.6درصد) و گوشت
ها ( 25.2درصد).
تورم انقباضی -دریافت محصول کمتر
در ازای پرداخت همان مبلغ – روشی
پنهانی است که توسط تولیدکنندگان
مواد غذایی برای جبران افزایش هزینه
های ورودی بدون افزایش قیمت ها
استفاده می شود.
شــارلبوا توضیح میدهــد که تورم
انقباضی میتواند ناگهانی باشد یا در
طی چندین ماه/سال گسترش یابد:
«گاهی اوقات کوکی های کوچکتری
می بینید .مقادیر ثابت باقی می ماند،
اما به جای گذاشــتن  15کوکی18 ،
کوکی کوچکتر درجعبه قرار می دهند.
سپس با کوکیهای کوچکتر ،مجددا
عــدد واحد را بــه  15برمیگردانند
– بنابراین طی دو ،ســه سال (تورم
انقباضی صورت میگیرد)».
شارلبوا میگوید تورم انقباضی به تورم
کمک میکند ،زیرا مردم در ازای پول
خود جنس کمتری دریافت میکنند،

اما این یک استراتژی قانونی است .او
همچنین یک احتمال معکوس برای
کوچک کردن بســتهها در نظر می
گیرد :غذای کمتری هدر می رود:
«می دانم خیلی ها ناراحت می شوند.
آنها فکر مــی کنند فریب خورده اند
و این کاری است که تولیدکنندگان
نباید انجام دهند .اما در عین حال ،ما
به عنوان مصرف کننده بیش از حد
غذا می خریم».
برای مقابله با قیمت های باالتر مواد
غذایی ،کانادایی ها بیشــتر از ســال
 2020به برچســب های خصوصی
(موســوم به برندهای خانگی؛ 37.5
درصد) ،بروشــورهای هفتگی (41.6
درصــد) و کوپن هــا ( 39.5درصد)
روی می آورنــد .آنها همچنین اقالم
دارای تخفیــف بیشــتر را می خرند
( 26.9درصد) کــه به بهترین تاریخ
مصرف خود نزدیک می شوند؛ مانند
محصوالتی با برچسب “امشب لذت
ببرید!”
اکثر کانادایی ها ( 86درصد) از سال
 2020متوجــه افزایش قیمت مواد
غذایی شده اند ،اما تعداد کمی از آنها
دقیقا می دانند که چقدر باید بپردازند.
تقریبا یک نفر از هر ســه نفر (33.6
درصد) قبل از ورود به خواربار فروشی
از هزینه اقالم غذایی آگاه نیست.

پاســخ دهندگان گزارش کردند که
بیشترین افزایش قیمت را در گوشت
( 51.8درصــد) و پس از آن خواروبار
( 15.7درصــد) ،ســبزیجات (10.5
درصــد) و میــوه هــا ( 9.1درصد)
مشاهده کردند.
طبق آمار کانادا ،قیمت گوشــت در
شــش ماه گذشــته  7درصد و مواد
غذایی نیــز  1.4درصد افزایش یافته
اســت .با این حال برخــاف تصور،
قیمت ســبزیجات و میوه ها به طور
کلی کاهش یافته است.
شارلبوا گفت« :بسیاری از کانادایی ها
از قیمت موادغذایی بی اطالع هستند.
بنابراین آنها نگران قیمت مواد غذایی
خواهند بود بــدون اینکه واقعا هیچ
مرجع ذهنی در ذهن خود داشــته
باشند که چقدر باید برای محصوالت
خاص پول بپردازند».
این گزارش نشان می دهد که قیمت
های باالتر مواد غذایی بر عادت خرید
تأثیر می گذارد .نزدیک به نیمی (49
درصــد) از کانادایی ها می گویند که
خرید گوشت خود را در نتیجه افزایش
قیمت ها کاهش داده اند .آلبرتایی ها
با  57درصد بیشترین کاهش خرید
گوشت را داشته اند .انتاریو و کبک با
 46درصد کمترین میزان را داشتند.

نرخ بیکاری در کانادا در ماه نوامبر به  ۶درصد رسید که پائینترین سطح از ابتدای پاندمی کرونا محسوب میشود.

رســید که کاهــش  ۱.۱درصدی را
نشــان میدهد .با این حســاب در
میان استانهای کانادا ،استان کبک
پائینترین نرخ بیــکاری را دارد .در
واقع نرخ بیکاری در اســتان زیبا به
همان سطحی که فوریه سال ۲۰۲۰
بود بازگشته است.
همچنین طبق گــزارش آژانس آمار
کانادا ،روند ایجاد مشــاغل جدید در
استان انتاریو نیز ادامه یافته و در ماه
نوامبر  ۶۸هزار شــغل جدید در این
استان ایجاد شــده است .در همین
مدت آلبرتا  ۱۵هــزار ،نیوفاندلند و
البرادور  ،۹۱۰۰نوا اسکوشــیا ۳۷۰۰
و جزیره پرنس ادوارد  ۲۹۰۰شــغل
جدید ایجاد کردهاند.
نکته جالبتوجه گزارش آژانس آمار
کانادا درباره اشتغال در ماه نوامبر این
است که مشاغل جدید در ماه گذشته
بیشتر به نفع زنان بوده است چرا که
ارزیابیها نشان میدهد که  ۸۸هزار
شغل ایجاد شده در سرتاسر کشور به
زنان کارگر بین  ۲۵تا  ۵۴سال رسیده
است.
طبق همین گــزارش ،در ماه نوامبر
بیشترین مشاغل در بخش خدمات
( ۱۲۷هزار) ،تولیــد کاال ( ۲۶هزار)
ایجاد شده است .به گفته کارشناسان
آژانس آمار کانادا ،از مارس  ۲۰۲۱این
اولینبار است که این تعداد شغل در
بخش تولید کاال ایجاد شده است.
امــا در کل این بخش خصوصی بود
که در ماه گذشته با  ۱۰۷شغل جدید
بیشترین شمار مشاغل را ایجاد کرد.
نرخ تــورم در کانادا کــه به باالترین
ســطح خود از ســال  ۲۰۰۳رسیده
اســت ،بــدون تردید بر ســفرهها و
مهمانیهای شهروندان در تعطیالت

و جشنهای پایان سال تأثیر آشکار
خواهد گذاشت.
نرخ تورم بیســابقه در کانادا بر همه
کاالهــا و خدمــات از مــواد غذایی
گرفته تا هدایای نوئل ،بنزین و شــام
کریســمس کموبیش تأثیر خود را
خواهد گذاشت.
نرخ تورم در کانادا در ماه اکتبر به ۴.۷
درصد رسید که از فوریه سال ۲۰۰۳
به اینطرف سابقه نداشت .اما شاید به
گفته بونوآ دوروشه ،اقتصاددان ارشد
مؤسســه دژاردن ،دانســتن این که
مشــکل نرخ تورم باال فقط به کانادا
محدود نمیشــود و هیچ کشوری از
آن بینصیب نمانده است ،کمی برای
کاناداییها تسکیندهنده باشد .شتاب
نرخ تورم یک پدیده جهانی است .نرخ
تورم در همسایه جنوبی به  ۶درصد
رسیده و در اروپا نیز روندی صعودی
را دنبال میکند.
بونوآ دوروشــه تصریح کرد« :یکی از
علــل اصلی این معضل عــدم توازن
بین عرضه و تقاضا است .هزینههای
مصــرف رشــد قابلتوجهــی دارد
درحالیکــه هنوز مشــکل عرضه به
دلیل پیامدها و محدودیتهای ناشی
از همهگیری کرونا بر زنجیره تأمین در
عرصه جهانی به قوت خود باقی است.
در ابتدای پاندمی ،مردم وحشتزده
به فروشگاهها هجوم آوردند و قفسهها
را از انواع کاالهای اساســی از جمله
آرد ،ماکارونــی و دســتمال توالــت
خالی کردنــد در دوره قرنطینه نیز،
کارخانهها ،معادن ،پاالیشگاهها ،بنادر
و شــرکتهای حملونقل با کمبود
نیروی کار روبرو شدند.
عالوه بر این ،خشکســالی تابستان
امسال بخشی از محصوالت کشاورزی

را ســوزاند و دامهــا را در منطقــه
دشــتهای بزرگ کانادا با مشــکل
تغذیه روبرو کرد .جاری شدن سیل در
بریتیش کلمبیا نیز جادهها و راهآهن
را که مهمترین حلقه زنجیره تأمین
کاال محسوب میشوند ،تخریب کرد.
همه این شــرایط موجب شده است
که با کمبــود کاالهــای مختلف از
جمله قطعات نیمهرســانا موردنیاز
در لوازمخانگــی ،کابلهــای بــرق
مورداستفاده در ساختمانها و برخی
مواد غذایی مثل گوشت روبرو شویم.
پییر پوآلیور ،کارشناس امور مالی که
یک محافظهکار است ،تقصیر اصلی را
به گردن لیبرالها میاندازد که با بذل
و بخشــشهای بیحسابوکتاب در
دوره همهگیری ،شرایط سختی برای
بودجه کشــور ایجاد کردند .قبل از
تصویب هزینههای جدید ،اپوزیسیون
از دولت جاستین ترودو خواسته است
توضیح دهد که  ۶۰۰میلیارد دالری
که در سال گذشته در اوج همهگیری
هزینه شده بود ،چگونه مصرف شد.
دولت لیبرال در این زمینه هنوز هیچ
آمار و ارقام مشــخصی منتشر نکرده
است.
آقــای دوروشــه میگویــد دولت با
سرمایهگذاریها و اقدامات مالی خود
تا حد زیادی بر تورم تأثیر میگذارد
بااینحال عملکرد خانوادهها و آنچه در
خارج از کشــور نیز اتفاق میافتد در
میزان تورم تأثیرگذار است.
مصطفی عسکری ،اقتصاددان مؤسسه
مالی عمومی و دموکراســی وابسته
به دانشــگاه اتاوا ،میگوید« :قیمت
انــرژی ،عامل اصلــی افزایش فعلی
قیمتها است و این ربطی به مخارج و
هزینههای دولت ندارد».

ﺑﺎزرس ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺻﺎﻧﻌﯽ
Certified Home Inspector
M.Arch

Architect

778-708-0520

I care about your Health, Safety, and Investment.

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

www.abchibc.com

ASTTBC PI0534
CPBC Licence 76927

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse
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Kam Mahinsa, Mortgage Broker

Cell: 604-250-0202

Email: 2500202@gmail.com

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

a better way
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Preferred Auto IVT features include:

Lease◊ or finance† from

• 7.0" touch-screen display with rearview camera
՚
and Apple CarPlay™‡
• Android
Auto™
Friday December
10, 2021
8 Issue 1558
• Blind-Spot Collision Warning with Rear Cross-Traffic
Collision Warning

Don’t pay for

90 days

0%
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^

های
اتومﺒیل
on all
models اراﺋه کننده

on select models

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

شرکتهای مشهور و معتﺒر

هیوندای و آکورا

Boxing
Month

امکان خرید قسﻄی
Boxing
اتومبیﻞ
Month
Sales Event و ارائه
تسهیﻼت ویﮋه

Sales Event
Ultimate model shown Ƈ

Ultimate Hybrid model shown ♦

N Line model with Ultimate package shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

0

cson Ultimate AWD

2022 TUCSON

2022 KONA

Lease the 2.5L Essential FWD for:

Lease the Essential FWD for:

$

75

at

for 48 months
with $895 down◊

weekly

ive
pple CarPlay™‡
or

3.99%

60

Finance† from

$

0%
weekly

2021 ELANTRA

2022 TUCSON

 دارﻧﺪﮔﺎن وﯾﺰاى،ﺑﺮاى داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

75،وﯾﺰاى ﮐﺎر
at 3.99
% $ 60
72
%ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ و ﯾﺎ
3.99% $ 0.99

Don’t pay for

90 days

weekly

Based on monthly payments, finance

• Heated front seats
• Heated side mirrors

• Heated front seats
• Heated side mirrors

Don’t pay for

90 days
%
اﻗﺎﻣﺖ و ﺗﺎزهواردﯾﻦ0ﮐﺎرت
دارﻧﺪﮔﺎن

^

for 48 months
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for:

Finance† from

for 48 months
with $1,095 down◊

financing

weekly

months on all 2021
ELANTRA models
†

on select models

Standard key features include:

on select
models
on all
models
Standard
key features
include:

Standard key features include:

2022 KONA

for

Get

Lease the 2.5L Essential FWD for:

at

N Line AWD model w

^

at

for 48
with

on all models

Standard key features inc

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

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

• Heated front seats purchases only. Restrictions apply^^.
• Heated side mirrors with turn signal indicators

90

Plus, don’t pay for

• Heated front seats
• Heated side mirrors

days^

Standard key features include:

Additional information:

• Heated
front additional
seats fees for administration of up to $499.
• Dealers
may charge
Charges may vary by dealer.
• Dual power-adjustable heated side mirrors

Additional information:

m

±
. ♦
• Active
and
military personnel
receive
up♦ to $750 in price
adjustments
Ultimate Hybrid
AWDveteran
model shown ♦
N Line AWD model with Ultimate
package shown
Ultimate
model with Tech package shown
Visit hyundaicanada.com/military
2022 TUCSON
2022 KONA
2022 ELANTRA

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

nty††

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

N Line AWD model with Ultimate package shown ♦

2022 TUCSON

Lease the Essential FWD for:

$

$

75

weekly

f 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
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 ,
020 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 % .
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
c 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
jus 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 .
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 .
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
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
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 .
i’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
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
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
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 ,
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 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 .

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

Lease the 2.5L Essential FWD for:

2022 KONA

at

3.99%

for 48 months
with $1,095 down◊

60

weekly

at

3.99%

for 48 months
with $795 down◊

$

50

weekly

at

2.49%

for 48 months
with $1,095 down◊

Standard key features include:

Standard key features include:

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

• Heated front seats
• Heated side mirrors

• Heated front seats
• Heated side mirrors

hyundaicanada.com

Ultimate model with Tech package shown ♦

Lease the Essential manual for:

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

2022 ELANTRA

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KO
obligation is $16,764/$13,284/$11,570. Weekly lease payment of $75/$60/$50 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down p
Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GS
Lease the 2.5L Essential FWD for:
Lease the Essential FWD for:
Lease the Essential manual for:
by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance o
hyundaicanada.com
annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $20,149. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down
charge of $1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA
available
on promotional
offers
of in-stock
2021/2022
Payment
applies
only promotional
◊Leasing offers available
O.A.C. from Hyundai
Financial Services basedfinance
on new 2022 TUCSON
2.5L Essential
FWD/2022 KONA
Essential FWD/2022 Hyundai
ELANTRA Essentialmodels.
manual models with
an annual leasedeferral
rate of 3.99%/3.99%/2.49%.
Totalto
lease
obligation is $16,764/$13,284/$11,570. Weekly lease payment of $75/$60/$50 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$795/$1,095 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount.
Lease offer includes
Delivery and
charges of $1,825/$1,825/$1,725,
all applicable
charges (excluding
Lease offer
excludes
registration,
insurance, PPSA,Auto
licence fees
and dealer admin.
fees of up will
to $499.pay
Fees may
vary interest during t
term
ofDestination
the finance
contract levies
willandbe
extended
by 2GST/PST).
months
(60
days).
Hyundai
Canada
Corp.
the
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 2022 VENUE Essential manual models with an
weekly
weekly
weekly
for 48 months
for 48 months
for 48 months
annual finance rateinstallments
of 0%. Cost of borrowing isover
$0. Sellingthe
price is remaining
$20,149. Weekly payments
are $194
for 24
months.
$0 down paymentPayments
required. Trade-in value
mayfinance
be applied to down
payment amount. are
Financepaid
offers include
Delivery
and Destination
term
of
the
contract.
on
contracts
in
arrears.
^^For
finance contr
charge of $1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is
with $1,095 down◊
with $795 down◊
with $1,095 down◊
available on promotional
finance offers
in-stock 2021/2022 Hyundai
models. Payment
applies
to only90
promotional
finance
offers onpurchase.
credit and proof
of income
may be required. If the
payment
deferral
offer is selected,
original
weekly
orofbi-weekly
payment
than
days
from
Down
payments
are
not
subject
tothethe
payment deferral
◊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 sooner
andeferral
annual
lease
rate
ofapproved
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 65درصد از کانادایی ها به طور جدی
به تغییر شغل فکر می کنند

ایرونیا -یک نظرسنجی جدید نشان
میدهد که تقریبا دو سوم کاناداییها
بهدلیل مســائلی مانند دســتمزد،
کاهش رضایت شغلی و رفاه کلی به
طور جدی به ترک شــغل خود فکر
میکنند.
نظرسنجی ساالنه شرکت استخدامی
 Haysنشــان داد کــه  65درصــد
از پاســخ دهندگان بــه دنبال تغییر
هستند؛ جهشی  16درصدی نسبت
به  49درصدی که ســال گذشــته
همین حرف را زدند.
با توجــه بــه حــدود  40درصد از
کارفرمایان مورد بررســی که گزارش
دادهاند کارکنان برای دریافت دستمزد
باالتر به جای دیگری رفتهاند ،بسیاری
از آنهــا از قبل این تغییــر را ایجاد
کردهاند.
این نظرسنجی که بر مبنای پاسخ های
بیــش از  4200کارفرما و کارمند در
ماه های جوالی و آگوست انجام شده
دریافت که  83درصد از کارفرمایان به
بهبود اقتصادی اطمینان دارند و 53
درصد برای افزایش تعداد کارمندان
دائم خود برنامه ریزی می کنند.
با ایــن حال کارفرمایــان تمایلی به
پاســخگویی به انتظــارات حقوقی
کارکنان فعلی ندارند .این نظرسنجی
دریافــت کــه تنهــا  23درصــد از
کارفرمایان قصد دارند دســتمزد را
افزایــش دهند و آنهایی که قصد این
کار را دارند برای افزایش حقوق بین

یک تا پنج درصــد برنامه ریزی می
کنند.
تراویــس اورورک ،رئیــس Hays
Recruitment

Specialist

 Canadaگفت افزایش حقوق قابل
توجه برای کارمندان فعلی باعث ایجاد
فشــار در انجام همین کار برای سایر
کارکنان با موقعیت مشابه می شود:
«کارفرمایان ریسکهای حساب شده
را میپذیرند و به مردم اجازه میدهند
کارشــان را ترک کنند ،زیرا این کار
ارزانتر از افزایش حقوق همه کارکنان
در می آید».
او گفت که کارفرمایان برای پر کردن
آن جاهــای خالی ،به ویــژه با نرخ
دستمزد یکسان مشــکل دارند ،اما
به طور کلی پرداخت بیشــتر به یک
استخدامی جدید در مقایسه با افزایش
حقوق برخی از کارکنان فعلی ،قابل
قبول تر است.
اورورک گفت بحران پرسنل احتماال
تا ســال آینده و حتی تا سال 2023
ممکن است ادامه یابد ،اما در مقطعی
بایــد رقابت حقــوق فعلی معکوس
شــود و به برخی از کارکنان جدید با
دستمزد باال ممکن است اجازه رفتن
داده شود:
«اســتعفا می توانــد در مقطعی به
توقفی بزرگ در روند اشــتغال فرد
تبدیل شــود و برخی از دستمزدها و
پیشنهاداتی که در بیرون به وفور می
بینیم ،در بلند مدت پایدار نیستند».
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هم
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افزایش
اگر عرض ه
مدیر عامل سابق شرکت مسکن کانادا
میگوید بسیاری از عواملی که در بازار
داغ مسکن این کشــور نقش دارند،
اگرچه قابل توجهانــد ،اما به حباب
مسکن منجر نشدهاند.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«ســیتیوی» ،ایوان ســیدال که از
ژانویــه  ۲۰۱۴تا آوریــل  ۲۰۲۱در
راس این ســازمان قرار داشــت ،در
مصاحبهای که یکشــنبه پخش شد،
گفت« :فکر نمیکنم در حباب باشیم.
اگر تقاضا افزایــش یابد و عرضه باال
نرود ،قیمتهــا باال خواهد رفت ،این
حباب نیســت .بنابراین پرسش این
است که آینده چه چیزی به ارمغان
خواهد آورد و آیا عرضه و تقاضا دوباره
به تعادل خواهند رسید یا نه».
اظهــارات او در بحبوحــه انتقــاد
نماینــدگان مخالف دولــت لیبرال
از جملــه پیر پویلیــور ،منتقد مالی
محافظــهکار ،که میگویــد اتاوا در
ایجاد حباب مسکن نقش دارد ،بیان
میشود.
پویلیور گفته بود« :نه تنها کاناداییها
هنگام خرید خانه هزینه بیشــتری
میکننــد ،بلکــه بایــد مالیاتهای
بیشــتری را بــرای برنامههــای
شکســتخوردهای کــه دولت برای
متورم کردن حباب مســکن در آغاز
اجرا کردند ،بپردازند».
بر اســاس گزارش انجمــن امالک و
مستغالت کانادا ،میانگین ملی قیمت
خانه در کانادا در ماه ســپتامبر ۶۸۶
هزار و  ۶۵۰دالر بوده که نســبت به
ماه مشابه سال گذشته  ۱۳.۹درصد
افزایش داشــته است .فقط پنج سال
پیش ،قیمت به کمتــر از  ۴۹۰هزار
دالر رسیده بود.
بر اســاس گزارش چشــمانداز بازار
مسکن ِر/مکس که در روز چهارشنبه

هفته  -تعداد فزایندهای از
شهروندان آمریکایی برای فرار
از بازداشت یا جنگیدن به کانادا
پناهندهمیشوند.
به گزارش هفته به نقل از پایگاه
اینترنتی یو.اس.ای تودی ،تعداد
کم اما رو به رشدی از مردم
آمریکا به دنبال پناهندگی در
کانادا هستند .به گزارش آژانس
خدمات مرزی کانادا ،تعداد
شهروندان آمریکایی که به دنبال
پناهندگی در کانادا هستند ،در
منتشر شد ،پیشبینی میشود قیمت
سالهای  2۰1۵و  2۰1۶بیش از
فروش در سال  ۲۰۲۲به طور متوسط
کشوربه 1۸7
 ۸۰تن
شدهدر و از
دو۹.۲برابر
افزایش
سراسر
درصد
یابد.رسیده است؛ البته درخواست
تن
است.
شده
ها رد
بیشتر
عامل شرکت
مدیر
اکنون
آنکه
سیدال،
است،
آلبرتا
گذاری
فرار از
خاطر
سرمایهاه به
مدیریتاز آن
برخی
کرد بهکه
ادعاهــا را
همچنین این
برخی رددیگر
زندان و
رفتن به
برنامههای دولت لیبرال ریشــه تورم
خاطر سرپیچی از جنگیدن برای
است.
عرضه وکانادا
اقامت در
خواستار
تقاضا
برآمده از
آمریکا« ،این
او گفت:
هماهنگیکار
عدم از روی
همچنین،پس
هستند .حال و
بین
است.
آمریکا،
جدید
دولت
آمدن
فدرال
استانی و
شــهری،
تهای
دول
مردم
خانه برای
وکالیدارد و ساخت
وجود
برآورد
مهاجرت
است
دیگر این
است .مشکل
آمریکایی
شهروندان
سختاند که
کرده
کــه نرخهای پاییــن باعث جذابیت
بیشتری از ترس دولت دونالد
بیشتر مســکن میشــود .بیمه وام
شمالی
مرزهای
آن راسوی
مسکن به
ترامپ
کند».
جذابتر می
خواهان
کرد و
فرار
معاون
دارایــی و
خواهندوزیر
جان مانلــی،
خواهند بود.
وزیرکانادا
اقامتتدر
موافق است
سابق لیبرال،
نخس
ادارهعرضه و
عوامل
اساسامــر به
برکه این
تقاضا
مهاجرت
گزارش
باید
گوید که
شود ،اما
مرزی می
ومربوط می
اگرچه
کانادا،
پناهندگی
های
کاهــش هزینه
مهاجران
بــرایبر روی
عنصریکانادا
درهای
دولت وجود داشته باشد ،چیزی که
باز بوده و از سال  2۰1۵تاکنون
او امیدوار اســت در بیانیه اقتصادی
شهروند
هزار
بیش
چهلشود:
آیندهازمطرح
بهپاییز
«باید برنامه
ای
هزینهاما
است،
اقامت داده
ها
باشــد تا از
سوریداشــته
وجود
طور
امر نمیتواند به
کاسته شود .این
درخواست
پذیرش
درصد
گذاران
شهروندانسرمایه
پناهندگیادامه یابد .اگر
نامحدود
آمریکایی

بسیار کم و در حدود کمتر از
یک درصد است.
میلیسا اندرسون سخنگوي دادگاه
مهاجرت کانادا گفت :من از یک
آمریکایی بزرگسال خبر دارم که
سال  2۰1۴به دلیل نیاز به حمایت،
با پناهندگی او موافقت شد .باقی
آنها تماماً کودک بودند.
پس از ریاستجمهوری ترامپ
در آمریکا و فرمانهای منع
مهاجرتی او ،تعداد پناهندگان
آفریقایی و آسیایی که به سوي
را به کشــور خود جــذب نکنیم که
مرزهای کانادا مي روند بیشتر
ثروت ایجاد کنند ،ثروتی برای توزیع
شده
است.خرج کــردن در همه این
مجــدد و
پزشکان
نخواهیمیکی از
کالفورد
پال
توضیح
داشت .من
برنامهها
مهاجران و
مرکز
اقتصاد
سالمتاینکه چگونه
جامعی دربــاره
رفاهی
بســازیم
برای آینده
خود را
ماه تافوریه
کانادا در
پناهندگان
ایجاد
کانادایهریها به آن
که
شخصینیازکهدارندبه هر
گفت:
کنیم،نشنیدهام».
دلیلی از آمریکا به سوی مرزهای
میگوید :آمریکا
میکند،
لیبرال
فرارمسکن
ماطرح
دیگر محل امنی برای زندگی
ت.از ســتونهای کلیــدی طرح
یکی
نیس

مســکن ملی لیبرال کــه عرضه را
برای
پیشنهاد آنها
هدفازقرار می
مهاجرتی
دهد،فرمان
امضای
بعد
سرمایهگذاری چهار میلیارد دالری در
رییس جمهور آمریکا در ماه
صندوق تســریع مسکن است که به
میالدی مبنی
سالتا 2۰17
،۲۰۲۵
ســال  ۲۰۲۴تا
ژانویه آنها
گفته
مسلمان هفت
بزرگترین
اتباعجدید در
ورودخانه
منعهــزار
بر۱۰۰
شد.
خواهند
ساخته
کانادا
شهرهای
کشور ،جاستین ترودو نخست
مشــوق
شــامل
همچنین
وزیرطرح
این
کاناداییها
گفت:
کانادا
حســاب
و
بار
اولین
برای
خانه
خرید
بدون توجه به ایمان تان ،به شما
پسانداز خانه اول بدون مالیات است.
خوشآمدمیگویند.
سیدال وقتی از او پرسیده شد که آیا
عقیده
کاناداییبه بر
وکالی
برای
اینکافی
اندازه
نوع ابتکارات
این
آمریکا
موثرترامپ
که تا
گفت
درخیر،
هستند یا
هستندبازار
بهبود
دولت کانادا
برکهسر
است،هستند”.
کارحاشیه
آنها “در
شــویم،
«بیایید با آن
بااو افزود:
روبروبیشتری
آمریکایی
پناهندگان
اســت که دولت واقعاً
روبروتمام
این
کاریبود.
خواهد

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

به فکر دریافت

ایرونیا -با افزایش سرسام آور بهای
مسکن در انتاریو و به ویژه در تورنتو
 ،گزینه هایی از جمله دریافت
مالیات از خریداران خارجی مسکن
مطرح شده و وزیر دارایی دولت
استانی اجرای آن را راهکاری برای
آرام کردن بازار مسکن می داند.
بهای مسکن به طور متوسط 27.7
درصد در تورنتو بزرگ افزایش
یافته و متوسط قیمت detached
home
رسیده
میلیون
دالرانجام دهد.
عرضه
تواندبهدر1.۵بخش
می
دارایی
وزیر
سوسا
چارلز
.
است
تحمل این موضــوع برای یک دولت
اعالم
سال قبل
انتاریو
دالر
شجاعتنها
است.باما از تریلیو
خیلی زیاد
ی که
راهیم را
استان
فعالیتاین
کرده بود
کنیم.
صحبت
مسکن
در
ای
انتخابو مسئله
تامین است
مشــکل
این
نخواهد
کلمبیا رفته
بریتیش
تنهایی
بتوانــد به
درکهنظردولت
نیســت
همچون آنها
ندارد
کرد و
بخش
حمایت
خریدارانکند .به
برایآن مقابلــه
با
مسکن
خارجی
است».
نیاز
خصوصی
مالیات اضافه ای در نظر بگیرد.
در عوض دولت لیبرال انتاریو
یک بحث ضروری
مالیات انتقال مسکن برای خریداران
خانه اولی
داد .آن رســیده
کاهشوقت
ســیدال مرایگوید
قیمت ها،
رویه
اســتباالکهرفتن
حال با
اعمال
در مورد
کانادایبییها
ســرمایهفکر
عایدیداده و به
تغییربــرعقیده
سوسا
بحث
مالیــات
کنند،افتاده
چاره
است.گفتــه او میتواند در
کــه به
نابرابری
رساندن
اوبهدرحداقل
شــکافدرمورد
خبرنگاران
گفتگو با
عایدی
بازار «چرا ما
کمک کند:
مسکن
مسکن برتورنتو
وضعیت تازه
سایر
از
اما
گیریم،
ی
نم
مالیات
خانه
گفتها «:من بخوبی از روند افزایش
گیریم؟
ی
م
مالیات
ها
ی
گذار
ه
سرمای
قیمتها در یک سال اخیر باخبرم.
مترقی
جدی و
وضعیت
یک یک
این
غیرباید به
کردم
فکر می
سال قبل
در کد مالیاتی ما است».
بازار اجازه داد تا مسیر خود را پیدا
او اذعان کرد که این ایدهای است که
نیست،عده
کم شدن
نگران
ذهن حاال
کند ولی
زیرا
گذاران
سیاست
در
ورود به
توانایی مالی
هستم که
شود:
سیاسی” می
“خودکشی
ایمنجر به
ندارندکه
کجا را
دارند .هر
این بازار را
این
اجــازه
«سیاســتمداران
زیرادرحال
بکشند،ای
کنی ،عده
نگاه
مخالفان
میرا پیش
موضوع
سر
جدل
پیشنهادیما
ارائهو بنابراین
کنند
داغبرمی
جنگراونقره
آنها
نداریم».
باشیم
خریدداشته
برایکه باید
بحثی را
من نسبت
هستند و
باالتر

AQUA UNITED

Biggest Selection,
Unbeatable Prices.

PLUMBING LTD

خدمات ﻟوﻟه کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اﺿﻄراری  ۲4ساعته
ON SALE
THIS MONTH

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 January 6, 2022, while quantities last.

!Visit us online for more great deals

paragondirect.ca
(604) 255-9991
760 East Hastings Street, Vancouver

»ما رﺿایت شما را تﻀمین میکنیم«

بهﺰاد

9

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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تالش دولت کانادا برای تسهیل ورود نیروی کار به بازار

کمکشهریه دهدالر در روز مهدکودکها چه تأثیری بر زندگی تازهمهاجران خواهد داشت؟
زندگی مــدرن جنبههای مختلف و
گاه پیچیــدهای دارد کــه هیچکدام
را نمیتــوان نادیــده گرفت؛ بخش
عمدهای از آن مختص خانواده است؛
بخش بزرگــی متخص کار و حرفه و
بخشــی نیز برای خود فرد .اما گاهی
این جنبههای مختلف ،در ه م تنیده
و تصمیمگیری و اولویتبندی برای
انسان سخت میشــود؛ بهخصوص،
وقتی که بخواهیم همه این جنبهها
را بــه موازات هم و بــه تعادل پیش
ببریم .این تعارضها برای زنان شاغلی
که مــی خواهند هم نقش ســنتی
مادر و کدبانوی خانه را به خوبی ایفا
کنند و هم مســئولیتها و تعهدات
اجتماعیشان را به بهترین شکل انجام
دهند ،بهمراتب دشوارتر میشود.
اینجاست که خانوادهها به کمکهای
بهویژه مالــی از ســوی جامعه نیاز
پیدا میکنند؛ ازجمله ،کمک هزینه
نگهداری کودکان در مهدکودکها.
طبــق اعــام دولت ،قرار اســت در
این زمینه برنامهریزیهای جدیدی
صورت گیرد و حمایت از خانوادههای
کانادایی طیف بیشتری از متقاضیان
را شــامل شــود کــه در اینصورت،
کمک موثری به آنها ،بهخصوص ،به
تازهمهاجران خواهد بود.
در این مطلب ،جزئیات تصمیم دولت
و تأثیرات آن را خواهیم خواند.
در گذشتههایی ،میشود گفت تقریباً
دور ،هر خانه فقط یک نانآور داشت
که مرد خانه بود و بانوی منزل صرفاً
به خانهداری و فرزندپروری مشــغول
بود؛ اما ،رفتهرفته با افزایش مشارکت
بانوان در مشاغل و مناصب اجتماعی
به شخص ســومی نیاز پیدا شد که
بتواند وظایف مادر را در غیاب او انجام
داده و به بچه ها و امور منزل رسیدگی
کند.
در برخی از خانوادههــا ،این وظیفه
را اعضــای نزدیــک خانــواده مثل
مادربزرگهــا پذیرفتهانــد و حاضر
شــدهاند تــا ماجراهای پشتســر
گذاشتهی دوران جوانیشان را دوباره
از ســر بگیرند .اما ،کسانی که چنین
موقعیتــی را ،به هر دلیل ،نداشــته
باشند ،مثل خانوادههای تازهمهاجر،
باید به سراغ مهدکودکها بروند.
در کانادا ،طی چند دههی گذشــته،
به مــوازات افزایش نرخ اشــتغال در
میان زنان و افزایــش متناظر تعداد
خانوادههایی با درآمــد دوگانه ،نیاز
به مراقبت از کودکان بهطور پیوسته
افزایش یافته اســت .تغییراتی که در
ترکیب خانوادههای کانادایی بوجود
آمده اســت ،بهویــژه ،افزایش تعداد

امــا تأثیر این تصمیــم بر زندگی
مهاجران چگونه است؟

خانوادههای تکوالــد و یا دارای والد
ناتنی نیــز بر نیاز و نــوع مراقبت از
کودک تأثیر گذاشته است.
بههمینترتیــب ،تقاضا بــرای ارتقا
کیفیت مراقبت از کودکان نیز افزایش
یافته اســت؛ زیرا ،حضور کودکان در
مهدها ،مزایای بالقــوه دیگری بجز
نگهداری نیز داشــته است؛ ازجمله،
ارتباط با همساالن ،آمادگی برای ورود
به مدرســه و یادگیری مهارتهای
زبانــی و حرکتــی .مجموعــهای از
عوامل میتواند بــر تصمیم والدین
برای قــراردادن فرزند خود در مراکز
نگهداری از کودکان تأثیر بگذارد.
در کانادا ،گزینههای مراقبت از کودک
ک
متفاوت است؛ پرستار بچه ،مهدکود 
خانگی ،مهدکودکهای رسمی ،مراکز
پیشدبستانی و خدمات قبل و بعد از
مدرسه .پیداکردن مناسبترین گزینه
برای مراقبت از کودک میتواند بسیار
چالشبرانگیز باشد .والدین ،اغلب ،باید
بین کیفیت ،راحتی ،در دسترسبودن
و صــد البته هزینه مراقبت از کودک
تعادل برقرار کنند.
یک نکتــه عجیب بــرای اغلب تازه
مهاجرهــا این اســت کــه خدمات
مهدکودکها در کانادا نهتنها رایگان
نیست ،بلکه اغلب هزینههای زیادی
را به خانوادهها تحمیل میکند .گرچه
کمکهای دولتــی در این مورد نیز
شــامل حال خانوادههای کمدرآمد
میشود ،اما میزان باالی تقاضا برای
ورود کودکان به مهدهای تحت پوشش
دولت و لیست انتظارهای طوالنی که
حتی ممکن است چندسال به طول
بیانجامد ،باعث میشود که بسیاری از
خانوادهها مجبور به استفاده از خدمات
مهدهای خصوصی شــوند که هزینه
های گزافی را به آنها تحمیل میکند
و حتی ممکن اســت باعث شود که
یکــی از والدین قید کار و حرفه خود

را بزند و در خانه بماند.
طی ماه گذشته ،مذاکرات چند دولت
اســتانی با دولت کانادا بر سر برنامه
مهدکودکهای روزی دهدالر ،از سر
گرفته شــد .هدف طرفین این است
که این قرارداد را هر چه زودتر نهایی
کنند.
تاکنون  ۹استان و یک قلمرو با برنامه
دولت فــدرال برای مهدکودک روزی
ده دالر موافقت کردهاند .دولت فدرال
مبلغ  ۳۰میلیــارد دالر برای اجرای
برنامه مهدکودک روزی ده دالر را طی
پنج سال آینده اختصاص داده است.
برطبق این برنامه ،هر خانواده برای هر
روز مهدکــودک فرزند خود فقط ده
دالر میپردازد و بقیه هزینه (متوسط
 ۵۰دالر در روز) توســط دولت های
فدرال و استانی تامین میشود.
در آوریــل  ،۲۰۲۱نخســت وزیــر
کانــادا ،جاســتین تــرودو ،برنامه
پنجساله دولتش برای کاهش شهریه
مهدکودکها به مقدار متوسط دهدالر
در روز را برای عموم ترسیم کرد.
دولت فدرال برای دســتیابی به این
هدف ،متعهد شــد که یک سرمایه
گــذاری  ۳۰میلیــارد دالری را طی
پنج ســال آینده انجام داده و حداقل
 ۹/۲میلیارد دالر برای ســال پس از
آن درنظر بگیرد .دفتر نخســتوزیر
اعالم کرد که سیستم جدید میتواند
تــا پایــان ســال  ۲۰۲۲هزینههای
مهدکودک را بهطور متوســط تا ۵۰
درصد در تمامی مناطق ،به جز کبک
کاهش دهد .از زمان اعالم این خبر،
دولت فدرال وارد گفتگو با اســتانها
و مناطق مختلف شــده اســت تا در
مورد نحوه اجرای این سیستم جدید
آموزش و مراقبــت از کودکان تبادل
نظر کنند .دولــت ،تاکنون ،با هفت
اســتان و یک حوزه به توافق رسیده
است .بخشی از توافقنامهها مستلزم

تعیین میزان هزینهای است که دولت
فدرال برای هر حوزه قضایی اختصاص
میدهد تا بتوانند مراقبت از کودکان
را مقرونبهصرفهتر کــرده ،امکانات
بهتــری را فراهم کننــد و با آموزش
مهارتهای بیشــتر به آموزگاران و
دست اندرکاران این حوزه و افزایش
دستمزد آنها رضایت بیشتری را برای
دوطرف حاصل کنند .هدف اصلی از
این تصمیم کمک به رشد اقتصادی
و رفاه اجتماعی در کل کشور است.

این سیاســت احتماالً یک پیروزی
بزرگ برای والدین در سراســر کانادا
و شاید بیشتر برای والدینی باشد که
با شرایط آســیبپذیر روبرو هستند.
مهاجران از جمله کسانی هستند که
بیشترین سود را میبرند.
مهاجران معموالً در ســنین پایینتر
از سن متوسط جمعیت کانادا به این
کشــور میآیند .این بدان معناست
کــه آنهــا خانوادههــای جوانتری
دارند و دسترســی به مراکز ارزانتر
برای نگهــداری از کودکان از اهمیت
باالیی برخوردار اســت .برخالف یک
کانادایــی ،مهاجــران جدید ،ممکن
اســت خانواده یا دوســتانی را برای
مراقبت از فرزندانشان در کنار خود
نداشته باشند و البته که شاید هنوز
درآمد کافی نیز برای پرداخت هزینه
مهدکودک نداشته باشند .در چنین
حالتی ،معموالًف ایــن زنان مهاجر
هستند که بیشترین بار مسئولیت را
متحملمیشوند.
یکی از دالیلی که زنــان تازهمهاجر
را برای ادغــام اقتصادی و اجتماعی

تورم ،تغییرات آب و هوایی ،کووید
در صدر نگرانیهای عمده کاناداییها

نتایج یک نظرسنجی جدید که توسط درست پیش نمیرود.
موسسه افکار ســنجی نانوس انجام وی با اشاره به افزایش هزینههای گاز
شد نشــان میدهد که افزایش تورم ،و کاالهای اساسی در بریتیش کلمبیا
تغییرات آب و هوا و بیماری همهگیر افزود :سیل و تهدید فزاینده در رابطه
در صدر نگرانیهای عمده کاناداییها شیوع ســویه جدید کرونا موسوم به
اومیکــرون بیش از پیش مــردم را
قرار دارند.
به گــزارش رســانه هدهــد کانادا ،ناراحت کرده است.
بنابــر نتایج این نظرســنجی که به این محقق خاطر نشان کرد :من فکر
سفارش «ســی.تی.وی نیوز» انجام میکنم [کاناداییها] در این شرایط نه
شده نشــان میدهد که  36درصد از فقط از طرف حزب حاکم لیبرال بلکه
پاسخدهندگان آن نگران تورم هستند .تمام احزاب خواســتار پیدا کردن راه
در حالــی کــه  30درصــد از حلی هستند.
پاســخدهندگان به این نظرسنجی بنابــر نتایــج ایــن نظرســنجی،
تغییــرات آب و هوایــی را به عنوان کاناداییهــای جوانتــر بیــش از
نگرانی اصلی خود ذکر میکنند .و  29کاناداییهای مســنتر نگــران تورم
درصد میگویند که همهگیری مداوم هســتند ،در حالی که کاناداییهای
در صدر فهرست آنها قرار دارد .سه مسنتر بیشتر از کاناداییهای جوانتر
درصد دیگر به آشــتی با مردم بومی نگران شیوع بیماری همهگیر هستند.
پاســخ دادند ،در حالی که دو درصد این نظرسنجی طی  27تا  29نوامبر
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در کانادا با مشــکل مواجه می کند،
فقدان دسترســی به مهدکودکهای
مقرونبهصرفه است .بهعنوان مثال،
در تورنتو ،که مقصد اصلی مهاجران
جدید به کانادا است ،متوسط هزینه
ماهیانــه کودکان نوپــا طبق بودجه
دولت فدرال در ســال ۱۶۰۰ ،۲۰۲۱
دالر است .این مبلغ برای یک خانواده
معمولی بــا دو فرزند بیش از ۳۰۰۰
دالر در ماه خواهد بود.
در غیاب گزینههای اقتصادیتر ،زنان
تازهمهاجر شــاید مجبور شوند برای
مراقبــت از فرزندان خــود در خانه
بمانند که این امــر مانع از ورود آنها
به حرفه مورد عالقــه خود در کانادا
و ایجاد ارتباطات اجتماعی میشود؛
درحالیکه ،آنها به این موقعیت نیازد
دارند تا بتوانند نسبت به کشور جدید
خود حسی شــبیه خانه پیدا کنند.
جای تعجب نیست که در تحقیقات
گزارش آمده است که زنان تازهوارد در
سالهای اولیه ورود به کانادا ،بهدلیل
مسئولی 
ت مراقبت از کودک در خانه،
احساس انزوا میکنند.
از این رو ،بســیار محتمل اســت که
اجرای برنامــه  ۱۰دالری مراقبت از
کودکان ،زنان مهاجــر را به ادامهی
شــغل و حرفه خود تشــویق کند و
قدرت خریــد خانوادههای مهاجر را
بهبود بخشــد؛ زیرا میتواننددرآمد
بیشتری کسب کرده و کمتر هزینه
کنند .این برنامه به زنان مهاجر کمک
خواهد کرد تا به جامعه بپیوندند؛ زیرا
حضــور در محل کار نیز شــاه کلید
ایجاد روابط اجتماعی است.
یکی دیگر از مزایای اصلی این طرح،
نتایج بهتر آموزشی و اجتماعی برای
کودکان تازهوارد اســت؛ زیرا به آنها
فرصتهای بیشتری برای یادگیری
و یافتن دوستان جدید خواهند داد.
یک مطالعه سراسری نشان داد که در
ســال  ،۱۹۹۷نرخ مشارکت زنان در
نیروی کار در کبک چهاردرصد کمتر
از بقیه کانادا بود؛ اما امروز پس از اینکه
این استان یک سیستم مقرونبهصرفه
برای مراقبت از کودکان معرفی کرد،
چهاردرصد باالتــر از میانگین ملی
رفت .در یک مطالعهی دیگر از سوی
مطالعه  ،TD Economicsاشاره شد
ک دالر ســرمایهگذاری در
که هر ی 
آموزش خردساالن ،بازگشت اقتصادی
بین  ۱/۵تا  ۲/۸دالرخواهد داشت.
تمامــی ایــن مــوارد و جنبههای
بررسیشــده ،میزان خوشبینی به
رفاه اقتصادی را در بین تازه مهاجران
افزایش داده است.

Neil A. Mulholland
David Milburn
Marco Von Antal
Claire Hong

•
•
•
•
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 امــور جنائــی :قتــل ،دزدی ،رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر،www.kinmanmulholland.com
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حیثیت و خسارت
Hongاعاده
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Trial Lawyers:
Ian H. Kinman
Neil A. Mulholland
David Milburn
Marco Von Antal
Claire Hong

Cell: 604-727-4555

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

ICBCکار بدون دلیل کافی
اخراجی از
مراجعــه-بــه

مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت

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

 -امور مهاجرت

 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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The Meat Shop
& Deli
1346 Lonsdale Ave. North Vancouver, BC V7M 2H8
Tel: 604-983-2020

مدیریت فروشﮕاه »میت شاپ«
ﺿمن قدردانی از حمایتهای بیدریﻎ شما هموطنان عﺰیﺰ
در طول  30سال گﺬشته
بدین وسیله افتتاح شﻌبه این فروشﮕاه را در پورت کوکیتﻼم
به اطﻼع همﮕان میرساند.
302B 2748 Lougheed Highway,
Port Coquitlam, BC V3B 6P2
604-475-2044 & 604-773-6008

این فروشﮕاه نیﺰ مﻄابﻖ مﻌمول ارائه دهنده انواع مﺤﺼوﻻت
گوشت گاو ،گوساﻟه ،گوسفند و مرغ میباشد.
امید است با حمایت شما عﺰیﺰان ساکن »ترای سیتی«
پایهگﺬار ارائه خدمات بهتر در این مﺤﻞ باشد.
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استفاده از تکنولوژی
در حوزه مراقبتهای درمانی
در کانادا با سرعت سریعی
در حال رشد و پیشرفت است
هدهد -استفاده از تکنولوژی در حوزه
مراقبتهای درمانی در کانادا با سرعت
سریعی در حال رشد و پیشرفت است.
این پیشرفتها برای برآوردن تقاضای
رو به رشد و نیازهای منحصر به فرد
جمعیــت چند ملیتی این کشــور،
نقش مهمی را در کمک به سیستم
بهداشتی ما ایفا میکند.
همکاری با این شرکتها در چند ماه
گذشــته ،تیم ارتباطات مراقبتهای
بهداشــتی کانادا را قادر ساخته است
تا در این حوزه به مشــاهداتی عینی
دست یابد .در این مقاله به چند مورد
از این مشاهدات اشاره میکنیم.
موانــع زبانــی موجــود در برقراری
ارتباطات در حال از بین رفتن هستند.
و به واسطه آن امکان دسترسی بهتر
به مراقبتهای بهداشتی فراهم خواهد
شد
کانادا یک کشور چند ملیتی است و
زبان اول میلیونها نفر از ساکنان آن
چیزی به غیر از انگلیسی یا فرانسوی
است .سیستم ســامت کانادا عمدتاً
با دو زبان رسمی کشور کار میکند.
و گاهی اوقات ایــن موضوع موانعی
را برای دسترسی به خدمات حیاتی
پزشکی ایجاد کرده است.
تا همین اواخر ،راه حل مرســوم این
بود که بــرای برطرف کردن نیازهای
ارتباطی بیمــاران مترجمــی را به
بیمارستان میآوردند .با این حال ،این
خدمات دارای محدودیتهای فیزیکی
هستند .چراکه گاهی به هنگام نیاز به
امکانات بهداشتی و درمانی در مناطق

روســتایی و دورافتاده ،به هیچ وجه
نمیتوان به مترجمین دسترسی پیدا
کرد.
کانــادا اخیرا ً یک برنامــه ارتباطی را
برای پشتیبانی از شــرکت Voyce
پیش برده است ،این شرکت با تولید
اپلیکیشــنی که میتواند ویدیوها را
ترجمهکند ،انقالبی را در این صنعت
ایجاد کرده است.
این اپلیکیشن میتواند در حوزههایی
همچــون مراقبتهای بهداشــتی،
جریانــات حقوقی و ســایر زمینهها
مورد اســتفاده قرار گیرد .اخیرا بین
شــرکتهای  VoyceوTrillium
)Health Partners (THP
همکاریهایی صورت گرفته است.
و به این ترتیــب آنها میتوانند این
فناوری مجازی خود را به نفع بیمارانی
که در هنگام مراجعه به بیمارستانها
بــرای دریافت مراقبتهــای الزم به
ترجمه فوری نیاز دارند ،به کار گیرند.
ایــن برنامه میتوانــد از  ۲۳۵زبان و
گویش مختلف ترجمه مجازی ارائه
دهد .و از تابســتان امسال ،در بخش
تشخیصی بیمارستان Mississauga
 THPبــه صورت آزمایشــی به کار
گرفته شــده اســت .این اولین باری
است که این تکنولوژی در یک محیط
بهداشتی در کانادا مورد استفاده قرار
میگیرد.
بیمارانی که در این بخش تحت درمان
قرار میگیرند میتوانند مستقیماً از
طریــق آیپد با یک مترجم صحبت
کنند .و ســپس صحبتهــای آنها

میتواند به زبان انگلیسی ترجمه شده
و در اختیار متخصصین مراقبتهای
بهداشتی قرار گیرد.
این شرکت قصد دارد تا در سالهای
آتــی تکنولوژی خــود را به ســایر
بیمارســتانها ،کلینیکها و مراکز
بهداشتی سراسر کشور نیز ارائه دهد.
این ایده نوآورانه پتانسیل این را دارد
تا بــرای بهبود ارتباطات و رفع موانع
موجود برای بســیاری از مردم و در
نهایت برای افزایش نــرخ برابری در
سیستم سالمت سرتاسر کانادا مورد
استفاده قرار بگیرد.
اســتفاده از مراقبتهای درمانی
مجازی

اکثر افرادی که در ســال گذشته به
خدمات درمانی دسترسی داشتهاند
به این موضوع واقفانــد که از زمان
آغــاز پاندمی کوویید ،19اســتفاده
از مراقبتهــای مجازی به شــدت
افزایش یافته اســت .خدمات درمانی
دیجیتال به ابزاری مکمل در سیستم
مراقبتهــای بهداشــتی عمومی ما
تبدیل شده است.

این خدمــات دیجیتال ،مراقبتهای
درمانی عمومــی ،چکاپهای روتین
و درمانهــای تخصصــی را بــرای
کاناداییها و خانوادههایشــان فراهم
میســازد .به عنوان بخشــی از این
تغییرات ،تیم  NATIONALنیز اخیرا ً
از راهاندازی برنامه مراقبتهای درمانی
مجازی  TELUSپشــتیبانی کرده
است.
این برنامه یک سرویس مراقبتهای
اولیه ملی است که از طریق طرحهای
مربوط به مزایای شرکتها در اختیار
کارمندان قرار میگیرد.
بدین طریــق امکان دسترســی به
مراقبتهای دلسوزانه به زبان فرانسوی
و انگلیسی و به صورت  24ساعته در
 7روز هفته فراهم خواهد شــد .و به
واسطه آن میتوان اطمینان حاصل
کرد کــه کارمندان به خوبی حمایت
و پشتیبانی میشــوند .و میتوانند
ســامت و رفاه جسمی و روانی خود
را بهبود بخشند.
این ســرویس مراقبت مجازی جدید
در انتاریو ،برای کارمندان با سیستم
تحویــل گــزارش ( HRMمدیریت
گزارش سالمتی) اســتان مستقیماً

یکپارچه شده است.
این ادغــام به این معنی اســت که
مراقبتهای اولیه میتواند آگاهانهتر
بــه افراد ارائه شــود .زیــرا اطالعات
پزشــکی و ســامتی بیمــار که از
اهمیت ویژهای برخوردار است به طور
یکپارچه در یک نمودار پزشکی ارائه
داده میشود .بنابراین بیمارانی که به
واسطه طرحهای مزایای کارکنان از
این پلتفرم مراقبت مجازی استفاده
میکنند .مراقبتهای متداوم بهتری
را دریافت خواهند کرد.
با ادامه یافتــن پاندمی کووید ،19ما
شاهد تغییر نیازهای نیروی کار کانادا
بودهایــم .راهحلهایــی مانند برنامه
مراقبتهای درمانی مجازی TELUS
 Healthبه پر کردن خالهای موجود
و بهبود نحوه دسترسی کاناداییها به
مراقبتهای بهداشتی کمک خواهد
کرد .اما ما باید به محدودیتهای این
تکنولوژیها توجه داشته باشیم.
به عنوان مثال ،تمرکز بسیاری از این
ســرویسها بر برنامههای مبتنی بر
هوش مصنوعی ( )AIاست .و معموال
از آنها برای قرارهای مالقات مجازی
مربوط تریاژ و تشخیص نوع بیماری و

در برخی موارد دیگر برای پاسخگویی
به نگرانیهایی که بیمار در خصوص
سالمتیاش دارد ،استفاده میشود.
مواردی همچــون تعامل انســانی،
دلســوزی و همدلی حاصل از ارتباط
با یک متخصص مراقبتهای درمانی،
همچنان برای بسیاری از کاناداییها
حائز اهمیت خواهد بود .سرویسهای
خدمــات درمانی مجــازی موجود و
نوظهور ،باید از در دسترس بودن این
موارد اطمینان حاصل کنند.
عالوه بر این ،از آنجایی که کاناداییها
اکنون مزایا و سهولت استفاده از این
تکنولوژیها را تجربه کردهاند .مشاهده
طرحها و برنامههای بلندمدت و تحول
سیاســتگذاریها در حوزه خدماتی
مانند مراقبتهــای درمانی مجازی
بسیار حائز اهمیت اســت .دولتها
باید ارزیابی کنند که چگونه خدمات
درمانی مجازی میتواند به بخشی از
زنجیره استاندارد مراقبتهای درمانی
تبدیل شود .و با نگاهی فراتر از پاندمی
و تأکید فزاینده بر پایداری سیســتم
سالمت خود ،چگونه میتوانند به این
برنامهها بودجهای را تخصیص دهند.
با بازگشایی کانادا و به ویژه با توجه به
انواع ویروسهای کووید 19-در حال
ظهور ،چالشهــا و مالحظات زیادی
در خصوص حصول اطمینان از وجود
یک سیستم کارا و موثر برای گرفتن
آزمایشات و تستهای الزم از ویروس
وجود خواهد داشت.
در حالی که تکنولوژیهای آزمایشی،
مانند فناوریهای تیــم Precision
 ،Biomonitoringبــه کاناداییهــا
راهحلهایی را بــرای کمک به انجام
آزمایشهای سریع ارائه میکنند ،در
دسترس بودن این آزمایشها و هزینه
حاصل از آنهــا همچنان از اهمیت
زیادی برخوردار اســت زیرا استانها
ســعی دارند تا خود را برای موجهای
جدید احتمالی کووید 19و سایر وقایع
بهداشتی مشابه در آینده آماده کنند.

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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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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همه گیری کووید۱۹-
فرزند آوری را در کانادا به تعویق انداخته است
پــرژن میرور -همه گیــری بیماری
کووید ۱۹-عــاوه بــر اینکه باعث
بیمــاری و مــرگ و میر تعــداد بی
شماری از مردم جهان شده ،به طور
غیر مســتقیم نیز بــر زندگی مردم
تاثیر گذاشــته که یکی از این موارد
فرزندآوری است.
تازه ترین گزارش اداره آمار کانادا که
در روز اول دسامبر  ۲۰۲۱منتشر شد،
تاثیر همه گیری بیماری کووید۱۹-
بر باروری در کانادا را نشان میدهد.
سیاســت گــذاران و تحلیلگــران
مهاجرتی نیز فرزندآوری را به عنوان
یکی از عوامل برنامه ریزی مهاجرت
بلند مدت در نظر میگیرند.
هرگونه کاهش در میزان باروری متاثر
از همه گیری بیماری کووید ،۱۹-در
بازار کار  ۲۵سال آینده کانادا خود را
نشان خواهد داد و دلیل آن این است
که افرادی که اکنون متولد می شوند
برای ورود به بازار کار آنها حدود ۲۵
سال زمان نیاز است.
کاهش نرخ فرزندآوری در کانادا اغلب
به عنــوان توجیه اقتصادی مهاجرت
عنوان می شود و منطق آن این است
که نرخ زاد و ولد در حدی نیست که
باعث رشد جمعیت و نیروی کار الزم
برای رشــد اقتصادی کانادا بشود .به
همین منظور مهاجرت اقتصادی به
عنوان اصلی ترین راه حل این مشکل

در نظر گرفته می شود.
با در نظر گرفتن اینکه ســن نیروی
کار کانادا در حال افزایش اســت و به
دنبال خود افزایش نرخ بازنشستگی
را در پی دارد ،کاهش فرزند آوری بر
اقتصاد کانادا تاثیر مستقیم داشته و
تولید ناخالص ملی و همچنین رقابت
پذیــری کانادا در اقتصــاد جهانی را
کاهش خواهد داد.
بــا توجه به گزارش اخیــر اداره آمار
کانادا ،این کشور نیز همانند بسیاری
دیگر از کشــورهای جهان در ســال

 ۲۰۲۰و به دلیل بــروز همه گیری
بیماری کووید ۱۹-شاهد پایین ترین
نرخ زاد و ولد بوده و به همین ترتیب
باالترین کاهش فرزند آوری ساالنه از
سال  ۲۰۰۶به این سو را داشته است.
در ســال  ،۲۰۲۰نرخ بــاروری برای
هر زن کانادایی به  ۱٫۴فرزند رســید
که کاهش چشمگیری از خود نشان
داده است .اگرچه این اطالعات نشان
میدهنــد که همه گیــری بیماری
کوویــد ۱۹-به طور کلی تاثیر منفی
بر میزان باروری در کانادا داشته ،اما

بیماری کشنده در یک قدمی جنگلهای انتاریو
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«سیبیســی» ،بیمــاری پژمردگی
بلوط در  ۵۰۰متری مرز کانادا با ایالت
میشیگان یافت شــده است .ریچارد
ویلسون ،آسیبشــناس جنگل که
اخیرا ً بازنشسته شده است ،میگوید
که این میتواند هر گونه بلوط را آلوده
کــرده ،از بین ببــرد .و هیچ کس به
راستی نمیداند که چگونه رویاروی
این تازش بایستد.
ویلسون میگوید« :همه ما باید نگران
پژمردگی بلوط باشیم .این یک عامل
بیماریزای قارچی مهاجم است که
بسیار شبیه به بیماری نارون هلندی،
بیمــاری پوســت راش و زنگ تاول
کاج سفید است .اینها همه گونههای
مهاجمی هستند که به کانادا – و به
ویژه انتاریو – آمدهاند و آســیبهای
گستردهای را وارد کردهاند».
شهرداریهایی مانند همیلتون ،لندن
و ویندزور از قبل به ســاکنان هشدار
دادهاند که مراقــب پژمردگی بلوط
باشند.
ســارا رانگ از مرکز گونههای مهاجم
سال گذشــته گفته بود« :میتوانید
تصور کنید اگر چند روز و چند هفته
به یک گیاه یا درخت آب نرسانید ،به
ســرعت میمیرد .بنابراین این واقعاً
کاری است که پژمردگی بلوط انجام
میدهد – به همه گونههای مختلف
بلوط حمله میکند و میتواند باعث
کاهش سریع و حتی مرگ درختان
بلوط شود».
سیبیســی نیوز از ویلسون پرسید
که چگونه پژمردگی بلوط تشخیص
داده میشود و اگر به کانادا برسد چه
چیزی در خطر است که پاسخها را در
ادامه میخوانید.
پژمردگی بلــوط از دو طریق پخش
میشــود :روی زمین از راه حشــره

ناقل که سوسک شیرهای نام دارد ،و
همچنین در زیر زمین از طریق ریشه
درخــت از درخت آلوده به پژمردگی
بلوط بــه درخت غیر آلــوده پخش
میشود .بنابراین بیماری میتواند در
زیر زمین به بسیاری از درختان بلوط
گسترش یابد.
بیماری پژمردگی بلوط در جزیره بل،
که در رودخانه درســت بین ویندزور
و دیترویت اســت ،کشف شد۵۰۰ .
متر از مرز انتاریو فاصله دارد .این یک
بیماری بسیار مرموز است .تشخیص
آن مانند بیشتر بیماریزاهای جنگلی
بسیار ســخت است .این مثل اشکال
نیست که بتوانید آن را ببینید و روی
آن پا بگذارید .ممکن است ظاهر شود،
و ممکن است مدت زیادی ندانید که
وجود دارد .وقتی کشف شد ،ممکن
است گسترده باشد و ریشهکن کردن
آن بسیار سخت باشد.
ما هیچ درمان واقعی برای آن نداریم.
هیچ گلوله جادویــی وجود ندارد که
بسیاری از این بیماریزاهای مهاجم
جنگل را متوقف کند.
پژمردگی بلوط خیلی سریع درختان
را میکشــد .در ایاالت متحده ،دو یا
ســه هفته آنها را میکشد .اما بیشتر
اوقات یک ســال طول میکشــد تا
درخت بمیــرد .بنابراین اگر قرار بود

درختــی در تابســتان آلوده شــود،
احتماالً تا بهار بعد که برگ نمیزند،
متوجه نمیشوید که درخت مشکل
دارد .آن وقت است که اکثر مردم به
نوعی تعجب میکنند که چرا درخت
من رشد نمیکند؟ یا چرا برگ روی
آن نمیبینم؟
تنوع حیات وحش به درختان بلوط
بســتگی دارد .تنوع زیســتی انتاریو
در حــال از دســت رفتن اســت :با
بیماریهــای گوناگونی کــه اکنون
درگیرش هستیم .از دست دادن بلوط
به تنهایی بسیار مهم است ،اما وقتی
همه ایــن گونههای دیگر را همزمان
از دست میدهیم ،فشــاری زیاد بر
زیستبوم وارد میشود.
کنترل و ریشــهکنی پژمردگی بلوط
بسیار گران است و اغلب واقعاً کار از
پیش نمیرود .بنابراین بهترین کاری
که میتوانیم انجام دهیم این است که
از خود محافظت کنیم  ،کاری که با
دفتر بازرسی مواد غذایی کانادا انجام
میشود و محدود کردن انتقال چوب
از مرز آمریکا به کاناداست.
اما ترس پراکنده شــدن بیشــتر در
منطقــه ویندزور و دیترویت اســت،
چون خیلی نزدیک اســت ،حشــره
میتواند با باد جابهجا شود.

14 Issue 1558 Friday December 10, 2021

نبرد سایبری آژانس امنیت کانادا
های
رسانه
نگاهی به
خارجی
هکرهای
با

فارسیزبان کشورهای غربی

مداد -به گزارش گلوبال ،آژانس امنیت الکترونیک کانادا روز دوشنبه اذعان کرد
که عملیات سایبری خاصی را علیه هکرهای خارجی انجام داده است تا هزینهای
کارشناســان معتقد هستند که این
برای سطوح رو به رشد جرائم سایبری تحمیل کند .این اولین بار است که مرکز
مجیدمحمدی
تمام داستان نیست .با توجه به کاهش
امنیت ارتباطات ( )CSEبهطور عمومی استفاده از «عملیات سایبری خارجی»،
نرخ باروری از سال  ۲۰۰۸به بعد ،این
دستهای از عملیاتها که میتواند شامل ابزارهای سایبری «فعال» (تهاجمی) یا
بحث نیز میتواند مورد توجه باشــد
دفاعی باشد را تائید میکند.
که کاهش چشمگیر باروری در سال
مؤتلف
امروز
که
را
چپ
جریان
و
اسالمگرایی
مبانی
که
“حمایت”
ی
در تاریخ  9بهمن  139۵روزنامه به گفتــه آژانس امنیت الکترونیک کانادا ،این دســتور جدید به مرکز امنیت
کاهش نرخ
یرو به
روند
۲۰۲۰
کردناین را هم
مختلدهد.
انتقاد قرار
کمتر
انجاماست
اسالمگرایی
ارتباطات است،
جمهوری اسالمی
قضاییهی
تــداومقوه
روزنامه رسمی
تهدیدات
مورد برای
سایبری
عملیات
اختیار قانونی برای
گذشته می
خود،باشد.
بخشاز سالیان
درباروری
کارکنان این
برخی از
مورد
کانادا،من در
سخن
سایبریکنم
عملیات اضافه
زندانهای
احکام غیابی
آگهیهای
دهد.
سایبری ،می
مجرمان
ازجمله
که به
خارجی
مبتنی بر
اداره
گــزارش
از
دیگری
بخــش
در
نیست؛ در مورد
مییاکنند
عالقه کار
عشق و
گروهها که با
هک یکرسانه
مخالفان
بلند و کوتاه مدتی را علیه برخی از منتقدان و
تروریستی
ســازمان
اطالعاتی
آژانس
جنایتکار،
ازآنجاییکه
آمار کانادا درباره کاهش نرخ باروری
سیاست
تصمیم
اساسدراین
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر کرد .بر
است.را نقض کند ،اقدامات
گذارانکشور
قوانین آن
گیرانیوتواند
خارجی م
یک کشور
مســتقر
نتیجه گرفته شده است که این میزان
این
همیشهاست.
مطلب خارجه
دفاع واینوزیر امور
امضای وزیر
مستلزم
امنیت
آگهیها خانم گوگوش (فائقه آتشین)،مرکز
قدردان
نویسندهی
کنید که
ارتباطاتتوجه
آهنگ
نیک
کاهــش در زاد و ولد ،کــه همراه با
کانادا هدف
شخصی را
مالیات هر
آرمینکاناداییها یا
اقدامات نباید
دهد.این رسانهها
قرارتداوم
تاسیس و
غربیدربرای
دهندگان
نگار) ،مرضیه
کوثر
روزنامهکانادا
(کارتونیستسنوجمعیت
رشــد روز افزون
دوشنبه
روز
کانادا،
سلطنتی
نظام
ه
سوار
پلیس
با
همراه
سایبری،
اطالعات
آژانس
بازار محسن آرمین از بوده است و تالش داشته مرزهای محدودکنندهی
بــرایدختر
نویس و
(نویسنده و
وبالگآمده
مشــکالت پیش
و
اتهامات طراحی
(نوعی نرم
مسدود
شده برای
افزار مخرب
آنهاباجراافزار
سعیدحمالت
اسالمی)،داد که
اعضای سازمان مجاهدین انقالب هشدار
حالی که به
بشکند در
برخی
علیرغم
کار کانادا پس از همه گیری بیماری
ِ کردن دسترسی به یک سیستم کامپیوتری تا زمانی که مبلغی پرداخت شود)
ای جم) ،تارا اینانلو نحوهی سازماندهی و کار آنها نیز انتقاد دارد.
ماهواره
تلویزیون
(مدیر
کریمیان
افزایش
باعث
یباشــد،
کووید ۱۹-م
علیه بخشهای مهم کانادا ،مانند حوزههای مراقبتهای بهداشتی ،انرژی و تولید
حقیقت ،امین انواری  )2عدم انجام وظایف حرفهای و ماموریت این رسانهها
سیســتمآرمان
دربارههنرمند)،
(عکاس و
مراقبتهای
نگرانی
در حال افزایش است.
سیســتم
بهداشتی،
حقوقنیکویی و سهراب که در بسیاری از موارد در کار این رسانهها به چشم می
پرداخت فرهاد
طبری قاضی،
فاطمه
رستمی،
خدمات
سیستم تاارائه
بازنشستگان و
ً
برخی
با
اکنون
و
قبال
مطلب
این
ی
نویسنده
که
این
خورد.
چهار
باالی
ا
اکثر
سال،
یک
1۶
(از
زندان
به
امجدی
سازمان تنظیمکنند ه ارتباطات از راه دور کانادا
شد.
خواهد
اجتماعی
سال) محکوم شدهاند .اتهام آنها فعالیت تبلیغی علیه نظام ،از آنها به صورت آزاد همکاری داشته و چند سالی است
نشــان
آمارو کانادا
گزارشبه اداره
دادهبه مقدسات ،و اقدام از برخی از آنها رسما (رادیو زمانه ،صدای امریکا) و از
توهین
خامنهای،
خمینی
توهین
جمعیت
چهارم
یک
حدود
است که
برخی از آنها به طور غیر رسمی منع یا محدود شده
امنیت کشور بوده است.
علیه
 ۱۵الی  ۴۹ساله کانادا به دلیل بروز
در این نوشته بحث من در باب چرایی و ماهیت این (بیبیسی فارسی) مانع از بیان این انتقادات نمیشود.
همه گیری بیماری کووید ۱۹-برنامه
اند.ای دیگر یعنی عدم برخی از روزنامه نگارانی که از ایران به این رسانهها
زاویه
احکام نیست بلکه میخواهم از
خود برای فرزندآوری را تغییر داده
زبان خارج کشور (به میآیند نمی توانند میان رهیافت براندازی (که کار
گروهفارسی
اینهای
رسانه
آن در
جمعیتی
درصد
انعکاس۲۰
حدود
روزنامهنگار نیست) و رهیافت انتقادی و جستجوگرانه
بپردازم.
دارندموضوع
بدین
سایت)
وب
جز
نسبت به
قصد
اند که
یککرده
اعالم
نویسم بعد از حدود یک که کار روزنامهنگار باالخص در رسانههای بدیل و
می
را
نوشته
این
که
زمانی
تا
برنامههای پیشین خود فرزند کمتری
گروهکمتری در مقایسه سدشکن سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین علت
مخاطب
“تقاطع” (که
ماه،
درصد این
سایت فقط ۴
وبباشند.
داشته
دارد)می
جمعیتــی گفته
اندترکــه
خواهنداین احکام را منتشر ماموریت خود را فراموش میکنند.
برخی از
بزرگ
با رسانههای
باشند وو یا اینکه
داشته
رادیوها و تلویزیونهای  )3همراهی با البی جمهوری اسالمی که البته مانع از
سایتها
بیشتریوب
فرزنداست و
کرده
خواهند شد.
به
امریکا ،رادیو فردا ،بیبیسی انعکاس اخبار سرکوب و مخاطرات امنیتی اسالمگرایی
دار صدای
بچهمثل
زودیزبان
فارسی
ی
م
دهد
نشان
همچنین
گزارش
این
همانطور
نبودند،
آسان
اشتراک
لغو
یا
از
ارتباطات
ی
ه
کنند
م
تنظی
سازمان
فارسی ،رادیو زمانه ،دویچهوله ،و رادیو فرانسه  -که و جمهوری اسالمی میشود .در دوران دوم ریاست
برایکهکارتوانایی
جمعیتــی
که
کنندیگوید که
کانادا م
خود راه
است.
دولت،هرزنامه
طبقاینقانون ضد
 Gapکه
خشنودالزمسازی
سیاست
گپ (اوباما
جمهوری
دورمی
استفاده
گروهعمومی
نظرمنابع
همه از
ها،
ی
نگران
از
اطــاع
از
پــس
گــپ
کیف
و
لباس
بزرگ
تولیدکننده
)،
فرزند آوری دارند بســیار مهم است Inc
و مأموریت آنها «صدا شدن برای افراد و گروههای جمهوری اسالمی و به دست آوردن دل ولی فقیه بود
چون سن متوســط مادران کانادایی و کفش آمریکایی ،موافقت کرده است شیوههای بازاریابی خود را تغییر داد
بیصدا» ،جریان آزاد اطالعات ،و «شکستن سد سانسور» و به همین علت فردی در سردبیری صدای امریکا قرار
در حــال حاضر  ۳۱ســال اســت .که به دلیل نقض قوانین ضد هرزنامه و با کارکنان سازمان تنظیمکنندهی
بپردازد.که سالها زیر دست احمد جنتی در سازمان
تواند کانادا  ۲۰۰هزار دالرگرفت
بازماندهاند.
انتشاردراین خبر
است -
فرزندآوری می
بنابراینازتاخیر
ارتباطات از راه دور کانادا کار کرد تا با
رسید.از خروج از
حتی بعد
میبهکرد
تبلیغات اسالمی
اینوتوافق
«کانادین کارآنان
باعث شود که برخی از زنان به دلیل به گزارش هفته و به نقل از
سیاستهایش
سازمان و
استبار انتقادی از
کردهیک
اعالمبرای
سرکوب؟ باروری ،پرس» ،این سازمانایران
غفلتتاز
چرا
اخباربیولوژیکی
هــای
محدودی
شــرکت
کــه گپ
گفتنــیآناســت
نیاورد.
عمل
به
به انــدازهای که برنامه ریزی کردهاند که در دســامبر  ۲۰۱۸نامه هشــدار تولیدکننده لبــاس و کیف و کفش
جمهوری
نزدیک به
برای حضور
کافی
باشد:
دارخبر
بچهاین
انتشار
عدم
نتوانند
۱۹۶۹
البیسال
که در
افراد اســت
آمریکایی
شرکت
شواهدآن
ارســال کرده تا به
داشتهگپ
شوند.سه علت میتواند به
نرخ باروری
که آیا
باید دید
مجموع
پرداخت
فرانسیســکو،مثل
امریکانوجود دارد؛
هاییدر
اسالمی
جمهوری
سرکوبها در
نبودن
خبری
اولویت
)1در در
ایالت
واقع در
صدای در سا
در مورد
شــکایت
اعالم کند که
خواهد یافت
که هم
کانادا باز
در
فیشــرازو
دونالد
توســط
الکترونیکی
هایبیپیام
شیوه بی
رسانه وها (مثل
کاهشاز این
برخی
اسالمی
اسلوین که
باربارا
کالیفرنیا،به خانم
یادداشت نویسی
رســانیالزحمه
سی حق
همه گیری
صدایاز بروز
میزان پیش
یا به
دارای
اخراجگپ
تأسیس شد.
دوریس
چندین
فیشراست و
اسالمی
است .نزدیکان البی جمهوری
کردهاند.
دریافتبوده
همیشه بازبدان متهم
امریکا)
فارسی یا
تعویق
دومیل
گشت.
نوی،
ریپابلیک ،الد
نگرشبنانا
برند :گپ،
همکارانایناین پنج
تن وازاجــرای
رغمانطباق
ارشــد
رفتار این
انتقادی به
رسانه که
افســر(علی
انداختنمهمانها
عدم تنوع
رسانهبه از
خواهد این
منتقدان
بر
تواند
ی
م
هم
هنوز
شــدن
دار
بچه
،۲۰۰۶
سال
در
است.
آتلتا
و
الیم
پایپر
ادامه
پی
در
گذشته
ژوئن
در
سازمان
انتشار همیشگی دیدگاهها و نوشتههای چپگرایان موسسه در انعکاس اخبار و گزارش ها داشتهاند .مدیران
جامعه کانادا تاثیر گذار باشد.
کارمند
حدود ۱۵۰
شرکت گپ
شکایات
هزارافراد به
بسیاری از
همکاری
رسمی بهرا قرارداد و
تحقیقات امریکا
عمومی صدای
جمهوری
و اصالحطلبان مذهبی و دوستداران رهبر
در  ۳۱۳۹فروشــگاه در کشــورهای
اگر مردم کانادا همچنان بر این نظر آغاز کرد.
اسالمی که آن هم میتواند جایی در برنامهها داشته علت کمبود بودجه یا محدودیت پرداخت به مهمانان
باشند که فرزند کمتری داشته باشند کمیسیون رادیو تلویزیون و ارتباطات آمریکا ،کانادا ،مکزیک ،فرانسه ،ایرلند،
پرداخت
ای برای
ژاپن،اصوال
میگویند
کهاند و
گویدداده
کانــادا میپایان
دور اخبار
حاشیهراهرفتن
شود) و
برقرارکاهش
توازنباعث
اگر مدت
باشدکوتاه
در
مالزی،
جنوبی،
بودجهکره
اندونــزی،
دالیلی
ثبتبهنام از
است.از
برخی
مطلبو ندارند؛
نوشتن
تحلیلگران
مدعــی به
جمهوری
نتیجهاز منظر
ساختارشکن
افراد
گزارش
مدارس و در
هاکوها و
کود
ودر مهد
انگلستانامابوده
سنگاپور
برای پرو،
ژانویه
دارد که بین
برای این
چندیمستثنا
اینکهجهات
اسالمی از
نزدیکان البی
میکنند.
اسالمی
شکایتبرای
مالی کمتر
بار
پیش
اســت
جمهوری به ذکر
شــرکت الزم
والدین خواهد بود  ۲۰۱۸و اوت  ۲۰۲۱ایــن
هستند.
و
بوده
سازی
محدود
های
سیاست
در
فارسی
سی
بی
بی
البته
اما در بلند مدت همین امر میتواند پیامهای الکترونیکی تجاری را بدون هم سازمان تنظیمکنندهی ارتباطات
بدون
عمل می
رفتنامریکا
صدای
خود
سیستم
هوشمندانهیاتراز ازبین
باعث کاهش
برای کاناداییها ارســال از راه دور کانادا ،شرکتهای مخابراتی
کند والزم
رضایت
مراقب
خدمات
بهداشــتی،
است را
جدیدی
فناوری
کرد که
موظف
محدود شغل و شهروندی به را
بسیاراست.
دعوتکرده
ممکن
ماموریت
انجام
اضافه
سیاه و با
هــایفهرست
درستتکردن
بازنشستگی
اجتماعی،
تلفنی
سهای
جلوگیریبهاز تما
پیامها به
ظاهر ،میشود
همچنین گفته
هایی برای
محیط
برایبه تدریج
فارسیزبان
رسانهکههای
درست کردن
حقوقمیکند با
کاهشتالش
ناهمرنگ
از افراد
و کاهش نیروی کار کانادا بشود.
طور پیوسته شامل امکان لغو اشتراک مزاحم و جعلی به کار گیرند.

غول پوشاک «گپ» را جریمه کرد

دارالـترجمه ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

* ترجمه ریﺰ نمرات ،شناسنامه ،پاسپورت
* ترجمه سند ازدواج و طﻼق ،اسناد ملکی ،پر کردن نامههای اداری حقوقی و شﺨﺼی
* تدریس کتاب سیتیﺰن شیپ و تابﻌیت کانادا

حمید دادیزاده

مترجم دادگاههای پناهندگی و دیگر ارگانهای دوﻟتی
مترجم مورد پﺬیرش  ،ICBCترجمه گواهینامه و نامههای بیمه ایران
«مالقات با تعیین وقت قبلی»

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

کسب
آن مش
ایرانی
روزنام
امریکا
میکند
هنوز د
عمل
کردهان
یا فیسب
وب س
مثل اخ
دیداره
مقامات
در کش
شهرون
کسانی
نگذارن
نگرش
گزارش
کلیک
اخبار و
نیست.

روابط

روابط
رسانهه
کوله
سرمایه
برای پ
میبرند
این وب
دارد و
بیبیس
رفسنج

رله تو

بزرگ
بدون
خبر م
و روز
رسانهه
آنها بی
توجه
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«انسان جدید»فیلم مستند
شبکه خبری سی بی سی کانادا

تغییر انسان در آینده
چگونه خواهد بود؟

پرژن میرور -تغییر انســان در آینده
توسط ما صورت خواهد گرفت .برای
بسیاری از ما هر روز به یک شکل آغاز
می شــود .در تخت خوابی بیدار می
شــویم که حدود دو متر طول دارد،
صورت خود را میشوییم و کفش به
پا میکنیم .پایی که  ۱۰انگشت دارد.
اما در آینده تمام اینها ممکن اســت
تغییرکنند.
انسان جدید عنوان مستندی است که
در شــبکه خبری سی بی سی کانادا
پخش شده و به برخی از راههایی که
ن می تواند در واکنش به دنیای
انسا 
اطراف خود دچار تغییر فیزیکی شود
و اینکه چگونه تکنولوژی بر زندگی و
ظاهر انسان تاثیر میگذارد ،پرداخته
است.
در حالی که هیچ راهی برای دانستن
دقیــق چگونگی تکامــل و انطباق
انســان در نســلهای آینده وجود
ندارد ،کارشناســان بر اساس انبوهی
از دادههای ژنتیکی انسانی ،پتانسیل
تکنولوژیهای پیشرفته و مشاهدات
ســبک زندگی در حال تغییر انسان،
پیش بینیهایی انجام میدهند.
در مستند “ انسان جدید “ نشان داده
می شــود که مردم سراسر جهان به
دلیل اینکه قد آنها پیوســته در حال
بلندتر شدن اســت ،ممکن است در
آینــده در تخت خوابهای دو متری
به راحتی جا نشوند.
یان ویل ِــم دروکِر ،مــورخ اقتصادی
هلندی بر این باور اســت که افزایش
قد ما با اســتاندارد زندگی ما مرتبط
است .ژنتیک و انتخاب جفت نیز در
این مسئله نقش دارند .به عقیده او نود
درصد قد نهایی ما توسط قد والدین ما

تعیین می شود.
امروزه مردم کشور هلند بلند قد ترین
افراد روی کره زمین هستند .نشریه
انگلیسی گاردین در ماه سپتامبر سال
جاری میالدی در گزارش خود نوشت
ساله
که در سال  ۲۰۲۰یک مرد ۱۹
مشابه در ایاالت متحده آمریکا اشاره حال کاهش است.
هلندی به طور متوسط بیش از  ۱۸۰میشــود که اظهار میدارد در طول یان ویل ِم دروکِر علت این موضوع در
سانتی متر قد دارد در حالیکه یک زن ســالیان متمادی قد مردم آمریکا در آمریکا را مشکالت سیستم بهداشتی
هلندی  ۱۹ساله به طور متوسط قدی
برابر با  ۱۶۷سانتی متر دارد.
بــا اینکه قد بســیاری از افــراد در
کشورهای ثروتمند در حال افزایش
اســت ،اما این مســتند پیش بینی
میکند که مردم هلنــد به باالترین
جاستین بیبر و تیم هورتون توانستند به طور مشترک محصولی با عنوان
قدی که استخوانها و سیستم گردش
«تیم بیبز» را به مردم عرضه کنند .این محصول که شــباهت زیادی به
خون انســان میتوانــد تحمل کند
پیراشکیهای توپکی «تیم بیت» دارد هم اکنون در شعبههای تیم هورتون
رسیدهاند.
و در سه طعم مختلف عرضه میشود .این ابتکار بهوسیله سرآشپز بخش
گزارش روزنامــه گاردین نتایج یک
نوآوری تیم هورتون ،یعنی شف تالیس ووکس انجام شده است تا بتواند
تحقیق را مورد توجه قــرار داده که
به بهترین نحو توجه طرفداران تیم هورتون و جاستین بیبر را جلب کند.
در آن مطرح شــده است مردم هلند
شــاید بهبود وضعیت تیــم هورتون و خروج آن از بحــران با روشهای
در واقع در طول زمان کمی کوتاه قد
بازاریابی قوی میســر شود اما به نظر نمیرسد ائتالف کنونی این شبکه
شدهاند .بر اساس این تحقیق ،مردان
رستورانهای زنجیرهای با خواننده جوان کانادایی به جایی برسد .این برند
هلندی متولد شده در سال  ۲۰۰۱به
معروف کانادایی با تعطیلی بسیاری از شعبهها ،صفهای طوالنی و عدم
طور متوســط  ۱سانتی متر از مردان
مدیریت مناســب در دوران پاندمی بسیاری از مشتریان پروپا قرصش را
هلندی متولد شــده در سال ۱۹۸۰
نیز ناامید کرده است .بااینحال به گفته مدیر بازاریابی شرکت ،باتوجهبه
کوتاه تر هســتند .برای زنان تفاوت
اینکه جاستین بیبر از مشتریان و طرفداران پروپاقرص تیم هورتون است
قد این دو گروه به  ۱،۴ســانتی متر
بسیار خوشبین هستند که این طرح به نتیجه برسد و بتوانند با جاستین
میرسد.
همکاری دراز مدتی داشته باشند.
برای این مسئله توضیحات مختلفی
تیم هورتون که برای فروش در اختیار شرکتی آمریکایی قرار گرفته است
ارائه شــده که میتــوان از افزایش
اما به نظر نمیرسد با سرمایهای که این شرکت برای بازسازی و مدرنیزه
مهاجــرت افراد کوتاه قــد به هلند،
کردن شبکه فروش در نظر گرفته است راه به جایی ببرد .اقدام اخیر تیم
تاثیر رکود و بحران اقتصادی در سال
هورتون در محصول مشترک با ستارهای جوان بنا به نظر کارشناسان یک
 ۲۰۰۷و رشد کودکان و نوجوانان در
اشتباه استراتژیک بود چرا که در حال حاضر بیشتر مشتریان تیم هورتون
شــرایط اقتصادی ضعیف و افزایش
را افراد ســالخورده تشخیص میدهند .هدف تیم هورتون این بود که با
مصرف غذاهای ناسالم و فرآوری شده
شراکت با جاستین بیبر بتواند نسل جوان را بیشتر به خرید ترغیب کند.
نام برد.
با وضع کنونی و بحران پاندمی یکی از مهمترین مشکالت تیم هورتون در
در مستند انسان جدید ،به وضعیتی
حال حاضر یافتن و استخدام نیروی کار است.

نجات تیم هورتون
با “تیم بیب”های جاستین بیبر؟

این کشور میداند .به نظر او واگذاری
سیســتم بهداشــتی به بــازار آزاد،
گروههای فقیر جامعه را از دسترسی
به سیستم بهداشتی عمومی محروم
ساخته است.
این مورخ اقتصادی در این مســتند
میگوید “ :قد انسان جدید به سیستم
بهداشتی که برای خود ساخته است
بستگی دارد .اگر این سیستم به این
سمت برود که دسترسی به مراقبت
و خدمات بهداشــتی همگانی شود،
غذای سالم و شیوه زندگی صحیح و
سالم در اختیار عموم مردم گذاشته
شود قد تمام مردم بلندتر خواهد شد“.
در بخش دیگری از مســتند “ انسان
جدید “ نشان داده میشود که نحوه
اســتفاده از پای انســان نیز در حال
تغییر است .امروزه ما بیش از آنکه راه
برویمنشستهایم.
فرانســوا آالرت ،یکی از بنیانگذاران
نخستین دانشکده پزشکی پا در کانادا
بر این باور است که اگر زندگی ما به
سمتی پیش رود که تحرک ما کمتر
از حد فعلی شود ،پای انسان ضعیفتر
و صافتر خواهد شد و ممکن است در
طول زمان حتی یک انگشت پای خود
را از دست بدهیم.
بر اساس نظر فرانسوا آالرت ،انگشت
بزرگ پای ما هنوز از بقیه انگشتان پا
مهم تر است .بعید به نظر میرسد که
برای مدت زمان طوالنی ناپدید شود.
این انگشت مسؤل توانایی پا برای خم

شــدن و راه رفتن ما به ســمت جلو
است .حداقل در حال حاضر انگشتان
دیگر پا نیز مهم هستند.
فرانســوا آالرت در ادامه این مستند
میگوید “ :انگشــت کوچــک پا در
میان دیگر انگشتان از اهمیت کمتری
برخوردار اســت و به احتمال زیاد در
طول زمان ناپدید خواهد شد .انگشت
کوچک پا مسؤلیت زیادی در تعادل،
پیاده روی و راه رفتن ما ندارد“.
نشســتن و خیره شــدن به صفحه
کامپیوتر و تلویزیون فقط بر روی پا
تاثیر ندارد و ممکن است چهره ما را
نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.
زیست شناس فرانسوی آلکس کورتوا
پیش بینی میکند به دلیل اینکه هر
روز تعداد بیشتری از مردم برای پیدا
کردن عشــق خود از اپلیکیشنهای
دوست یابی استفاده میکنند ،افراد
برای داشــتن چهرههــای جذابتر
تکامل خواهند یافت.
در اغلب اپلیکیشنهای دوست یابی،
در تصاویر افراد فقط قســمت سر و
شانهها به عنوان بخش جذاب نشان
داده میشوند .هم اکنون از آنجایی که
بیشتر ما بر اساس این جذابیت اولیه
با جنس مخالف خود جفت میشویم،
این احتمال وجــود دارد که فرزندان
ایــن گروه از افــراد دارای چهرههای
جذاب تری باشند.
ایوان وانگ ،پزشــک جراح کانادایی
در بخــش دیگری از این مســتند از
تکنولوژی چاپ سه بعدی برای ترمیم
یــک مفصل که از انجــام یک عمل
جراحی بزرگ جلوگیری خواهد کرد
استفاده میکند.
دکتــر وانگ میگویــد “ :ما به طور
واقعی میتوانیــم تاریخچه طبیعی
بیماران خود را تغییر دهیم .بنابراین
اگر بتوانیــم زودتر بــه این موضوع
برسیم بیماران ما ممکن است دچار
آرتروز نشوند“.
در حالیکــه ما هر روز تکنولوژیهای
بیشتری را در بدن خود قرار میدهیم،
انســان آینده توسط دســتان انسان
امروز شکل خواهد یافت.

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

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

Perfect Shot Studio

)(corner of 14th & Clyde

suite 245 1425 Marine Drive, West Vancouver

Tel: 604.925.6800

سوئیت  245واقع در شماره  1425مارین درایو در وست ونکوور (تقاطع جنوب غربی خیابانهای چهاردهم و )Clyde

15

Issue1558
1460Friday
FridayDecember
January 24,
Issue
10,2020
2021
16
 2942دى
ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ

۱۳۹۸
جمعه  4بهمن
شماره۱46027
42
 19آذر ۱۴۰۰
1558جمعه
شماره
 16سال

فال
هفته

ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﻫﻤﻴﻦ روز

ﻗﺎب اﻣﺮوز

ﺗﻤﺎﻣﻲﻣﻄﺎﻟﺐازروزﻧﺎﻣﻪاﻃﻼﻋﺎتروزﺷﻨﺒﻪ29ديﻣﺎه1358
)ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎاولرﺑﻴﻊاﻻول 19،1400ژاﻧﻮﻳﻪ(1980ﻧﻘﻞﺷﺪهاﺳﺖ.

اوﻟﻴﻦﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪﺑﻪاﻣﺎﻣﺖﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمﺧﺎﻣﻨﻪاي

دﻳﺮوز ،ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ﻧﻤـــﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺧﺎﻣﻨﻪاي و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي و
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﻬﺪي ﺑﺎزرﮔﺎن در ﻣﺤﻮﻃﻪ داﻧﺸـــﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار
ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ،اﺑﺘﺪا آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﭘﺸﺖ ﺗﺮﻳﺒﻮن
فروردین :شما میخواهید تغییراتی در کار خود بدهید ،اما باید در
اﻳﻦکه شانس
بدانید
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻲﺷﺎﺋﺒﻪ ﻣﺮدم اﻇﻬﺎر ﺗﺸﻜﺮ
از
و
ﮔﺮﻓﺖ
ﻗﺮار
راه حل و روشهای
همیشه به کمکتان نمیآید .شما همیشــه در جستجوی
اﻻﺳـــﻼم ﺧﺎﻣﻨﻪاي ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
مؤثر و مناســب هستید .اما اگر فقط به خاطر اینکه شما از
ﺣﺠﺖقبلیتان
ﻛﺮد:روشهای
دهید،رااص ً
ا کار
خوبیﻛﺮد .ﻃﻲ دو ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ
خسته شدهاید ،بخواهید این کار را با روشی متفاوت انجامﺧﻮد
نکردهاید.
ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻣﺴﻨﺪ اوﻟﻴﺎء ﺑﺰرگ ﺧﺪاﺳﺖ .ﻣﺴﻨﺪ ﺻﺎﻟﺤﺎن
و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﺎن اﺳﺖ .در ﺟﻤﻊ ﺧﻮدﻣﺎن )اﻳﻦ ﻣﺴﻨﺪ( ﻋﺎﻟﻢ
جایی که
برآییدوو تا
ﻋﻈﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﻫﻨﻮز داغ
راﻣﺮد
اردیبهشت :شما میخواهید از پس کارهایتان به خوبیﺑﺰرگ
دل که
حدودی
میتوانید موثر و مفید واقع شــوید .خوشبختانه ،اگر کمیاز
ﻣﻲﭘﺮوراﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﻳﺖاﷲ
حداوورا در
ﻓﻘﺪان
کار
جدید
چهارچوب
همیشــه برای خود قائل میشدید خارج شوید و در یکﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ،آن ﻣﺮدي ﻛﻪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ زﻧﺪﮔﻲاش
فکر میکردید
پیچیدگی که
کنید ،میبینید که کارهایتان به آن دشــواری و
ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻧﻜﺮد و از ﻣﺠﺎﻫﺪت
دﻳﺮﻳﻨﻪ
راه
نیستند.
دﺳﺖ ﻧﻜﺸﻴﺪ و ...
اﺑﻬﺎمدرﻧﺎﻣﺰديﺑﻌﻀﻲﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ

خرداد  :اغلب شما با مخفی کردن احساسات خود توانستهاید از شرایط سخت با

ﺷﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ روزﻫﺎ درﺑﺎره ﺗﻌﺪادي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
موفقیت بگذرید .اما در حال حاضر این کار بیشتر باعث ناامیدیتان میشود .البته
ﺑﺮﺧﻲ از آنﻫﺎ از ﺣﻤﺎﻳﺖ وﺳـــﻴﻌﻲ
ﻛﻪ
رویاپردازی کردن بیش از حد هم کمکی بهتان نمیکند .از
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ گذاشته
پس قدم پیش
ﺑﺮﺳﺮزﺑﺎنﻫﺎﺳﺖﻫﻨﻮزﻣﻌﻠﻮمﻧﻴﺴﺖ
هایﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮﺧﻮردار
اخیرتان
و درمــورد آرزوها و ترسهای خود البتــه آنهایی که به گرفتاری
ﻛﻪ وﺿﻊ اﻳﻦ ﻋﺪه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
مربوط میشوند ،صحبت کنید.
ازﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎﺋﻲ ﻛـــﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ
ﻣﻲازﺗﻮان از ﺟﻼلاﻟﺪﻳﻦ ﻓﺎرﺳﻲ ـ دﻛﺘﺮ
اﺳﺖ
مهمتر
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮمبسیار
تیر :آنچه که میگویید و فردی که با او صحبت میکنید اکنون
رﺟﻮي ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﻣﻜﺮي و
ﻣﺴﻌﻮدیک
آینده روی
مسائل دیگر است .شما میتوانید اهداف خود را برای هفتههای
ﺷﺎه ﺧﺎﺋﻦ را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﺮداﻧﺪ
ﻗﻄﺐزاده:
بازگشت
کاغذ بنویسید .دیگران را از نقطه نظرات خود آگاه کنید .دلیلی برای

عمل
آنها را به
دﻳﺮوز ﺷـــﻴﺮاز ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ دهﻫﺎ ﻫﺰار
ﺟﻤﻌﻪ
نیســت ،از اهداف خود صحبت کنید و سپس آماده باشید کهﻧﻤﺎز
تبدیل کنید.
ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ آﻳﺖاﷲ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ
دﺳﺘﻐﻴﺐ ،در ﻣﺴﺠﺪ وﻛﻴﻞ و ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎي اﻃﺮاف آن
ببرید و
مرداد  :اکنون نیازی نیست که به سمت کارهای خود هجوم
بخواهیداﻳﺮاد ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺎز ،ﺻﺎدق ﻗﻄﺐزاده
ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از
ﺑﺮﮔﺰار
خواهید
آنها
انجام
با عجله کارها را انجام دهید ،به خاطراینکه زمان کافی برای
وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
است
کننده
وسوسه
داشت .واگرچه شما چیزهای مفیدی برای یادگیری دارید،
ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻮرد ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي
که آســان ترین راه را انتخاب کنید .درباره تصمیماتی که باید بگیرید به مقدار
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و ﺑﺎزﮔﺸـــﺖ ﺷﺎه ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد
کافی فکر کنید.
ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻪ ارزﺷﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﺎ وﻗﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎه ﻧﻴﺴﺖ.
ﺻﺮف آن ﻛﻨﻴﻢ،
شهریور  :اگر به فکر این هستید که چگونه عادتهای دیرینه ی خود را از بین
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﻫﻤﻴﻦ روز
ﭘﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮد را
ﻣﺮدم ﺑﺎﻳﺪ روي
ببرید ،اکنون ،فرصت خوبی اســت.امتحان یک چیز جدید و تازه شاید گاهی ﺗﻤﺎﻣﻲﻣﻄﺎﻟﺐازروزﻧﺎﻣﻪاﻃﻼﻋﺎتروزﺷﻨﺒﻪ29ديﻣﺎه1358
روياﺳﺖ.ﭘﺎي
ﻣﺮدم
ﺧﻮاﻫﻨﺪ،
وادارد.اﻣﺎم
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻛﻨﻨﺪ،
ﺑﺎﻳﺪﻧﻘﻞﺷﺪه
ژاﻧﻮﻳﻪ(1980
19،1400
ﻣﻲاولرﺑﻴﻊاﻻول
)ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ
حرکت
ﭘﻴﺪا رابه
خطرناک باشد اما االن پیش بینی به حد کافی هست که شما
اي
ﺧﺎﻣﻨﻪ
اﻻﺳﻼم
ﺣﺠﺖ
اﻣﺎﻣﺖ
ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﻪ
ﻧﻤﺎز
اوﻟﻴﻦ
ﺑﺎﻳﺪراﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻴﻢ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﺪون ﺳﻼح
ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮد
حتی اگر کاری را دارید انجام میدهید که با آن آشنا هستید ،سعی کنید آن
دﻳﺮوز ،ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ﻧﻤـــﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺖو
اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ
ﺟﺎي
ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﻳﺴﺘﺪو
آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي
ﺧﺎﻣﻨﻪاي و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
اﻻﺳﻼم
و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲﺣﺠﺖ
به شکل دیگری انجام دهید.
ﻣﻬﻨﺪس
ﺧﻮاﻫﻴﻢازﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ،
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از
ﮔﺮداﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎز
ﺧﺎﺋﻦ را
ﺑﻴﺎري ﺧﺪا و ﺷﻤﺎ ،ﺷﺎه

ﻛﻠﻴﺴﺎى ﺳﻬﺮﻗﻪ ﻳﺎ ﺳﻬﺮل ـ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻰ ﺗﺒﺮﻳﺰ/ﻋﻜﺲ از  :اﻣﻴﻦ رﺣﻤﺎﻧﻲ

ﺳﺮاﻳﻪ

ﭘﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺎن

ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ
ﺷﻮﻗﻰ ،ﻛﻪ ﭼﻮ ﮔﻞ دل ﺷﻜﻔﺎﻧﺪ ،ﻋﺸﻖ اﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ذﻫﻨﻰ ،ﻛﻪ رﻣﻮز ﻋﺸﻖ داﻧﺪ ،ﻋﺸﻖ اﺳﺖ
ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ راﺳﻞ
ﻣﻬﺮى ،ﻛﻪ ﺗﻮ را از ﺗﻮ رﻫﺎﻧﺪ ،ﻋﺸﻖ اﺳﺖ
ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻜﻦ
زﻧﺪﮔﻰ
ﻧﻮد از
اﺳﺘﻔﺎده را
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
27480
ﺷﻤﺎره
وﭼﻬﺎرم ـ
 1398ـ ﺳﺎل
ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  29دى
ﻟﻄﻔﻰ ،ﻛﻪ ﺗﻮ را ﺑﺪو رﺳﺎﻧﺪ ،ﻋﺸﻖ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﺮوز در
ﻗﺎب اﻣﺮوز
ﻋﺮاﻗﻰ
ﺗﺎرﻳﺦﻛﻪﺷﺎهﻋﺒﺎسﻳﻜﻢدرﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮوﻳﺪ
روزي
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ﻣﻬﺪي ﺑﺎزرﮔﺎن در ﻣﺤﻮﻃﻪ داﻧﺸـــﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار
زاده ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎ ـ گ ـ ب اﺳﺖ!
ﻗﻄﺐ
ﻣﺨﻠﻮع:است
ﺷﺎهو ممکن
مهر  :بهتر است در این روزها تصمیمات مهم و خطیر را نگیرید،
ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺗﺮﻳﺒﻮن
ﭘﺸﺖ
ﻣﻨﺘﻈﺮي
اﷲ
آﻳﺖ
اﺑﺘﺪا
ﻣﺮاﺳﻢ،
اﻳﻦ
در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ
باریکﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻣﺨﻠﻮع
ﺷﺎهکمی
به خاطر راهی که انتخاب میکنید به بیراهه بروید .راه زندگی شما
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻲﺷﺎﺋﺒﻪ ﻣﺮدم اﻇﻬﺎر ﺗﺸﻜﺮ
آسان
عبور کنید .اگر
آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﻲ ـ
اﻻﺳـــﻼما ـ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ـ
زندگیرا ﺑﺎ
شــده است و باید خیلی با احتیاط از پرتگاهها و درهای ﺧﻮد
ﺳﻲﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
اوﻟﻴﻦ
ﻛﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪاي
ﺷـــﺒﻜﻪﻛﺮد :ﺣﺠﺖ
شما کارهایتان را به تعویق انداختهاید ،امروز زمان خیلی خوبی برای انجام دادن ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﻛﺮد .ﻃﻲ دو ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭼﻨﻴﻦ
اﻧﺠﺎم داد.
ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻣﺴﻨﺪ اوﻟﻴﺎء ﺑﺰرگ ﺧﺪاﺳﺖ .ﻣﺴﻨﺪ ﺻﺎﻟﺤﺎن
کارهای نیمه تمامتان است.
ﺑﻄﻮلﻣﺴﻨﺪ( ﻋﺎﻟﻢ
ﺧﻮدﻣﺎن )اﻳﻦ
اﺳﺖ .در ﺟﻤﻊ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﺎن
و
اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﺶ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻪ
در اﻳﻦ
ﺑﺰرگ و راﻣﺮد ﻋﻈﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﻫﻨﻮز داغ
گـ
ﻣﺮﺣﻮم ـ
ﻋﺎﻣﻞ ك
ﭘﺮوراﻧﺪ.را
ﻗﻄـــﺐزاده
ﺷـــﺎه ﻣﺨﻠﻮع ﺻﺎدق
آﻳﺖاﷲ
اﻳﻦ ﻣﺴﻨﺪ
ﻓﻘﺪان او را در دل ﻣﻲ
همراه شما
ب همیشه
آبان  :آرزوهای بزرگی در سر دارید و خوش بینی ذاتی که
ﺷﺎهزﻧﺪﮔﻲاش
ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ
ﻣﺮدي ﻛﻪ ﺗﺎ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ،آن
ﻣﺨﻠﻮع
ﺧﻮاﻧﺪ
ﺷﻮروي(
ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ
)ﺳﺎزﻣﺎن
است باعث میشود بتوانید اهداف تان را به مرحله عمل برسانید .البته شما نیاز راه دﻳﺮﻳﻨﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻧﻜﺮد و از ﻣﺠﺎﻫﺪت
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺷـــﺎﮔﺮد
وي و ...
ﮔﻔﺖ:ﻧﻜﺸﻴﺪ
درﺑﺎره ﻗﻄﺐزاده دﺳﺖ

 19ژاﻧﻮﻳﻪ ﺳﺎﻟﺮوز درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﻳﻜﻢ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺳﺎل  1629ﻣﻴﻼدي در اﺷﺮف )ﺑﻬﺸﻬﺮ( ﻓﻮت ﺷﺪ.
ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﺮاى آﮔﺎه ﺷﺪن »ﺑﺪون واﺳﻄﻪ« از ﻣﺸﻜﻼت
ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
ﻛﻮﭼﻪ و ﭘﺲ
ﻣﺮدم ،ﺑﺮﺧﻰ از ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻧﺎﺷﻨﺎس در
ﻛﻮﭼﻪ و اﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ و آن ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻪ زﻧﻰ ﻣﻰ ﭘﺮداﺧﺖ.
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ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ اﻳﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدي

س

جدول سودوکو

دوﻟﺖ وﻗﺖ اﻳﺮان در ﭘﻲ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻋﺪام ﻳﻚ زاﺋﺮ
اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻳﺰدي در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ29 ،
دﻳﻤﺎه  1322ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﺧﻮدرا ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدي
ﻗﻄﻊ ﻛﺮد .اﻳﻦ زاﺋﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻌﻮدي ﮔﺮدن زده
ﺷﺪه ﺑﻮد .دوﻟﺖ وﻗﺖ اﻳﺮان ﻋﻤﻞ دوﻟﺖ دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدي را
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .درﭘﻲ ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ دو ﻛﺸﻮر ،ﺗﺎ
ﻣﺪﺗﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺳﻌﻮدي ﻧﺒﻮدﻧﺪ.

ا

ﻛﺎر دﻫﺨﺪاراﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪاﻋﻼمﻛﺮد
»ﻣﺠﻠﺲ« ِ

ﻣﺠﻠﺲ ﺷـــﻮراي ﻣﻠـــﻲ  29دﻳﻤﺎه  1324ﺗﻼش
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻋﻠﻰ اﻛﺒﺮ دﻫﺨﺪا را ﻳﻚ ﻛﺎر ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ اﻋﻼم و
دوﻟﺖ را ﻣﺄﻣﻮر ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻫﺨﺪا و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎر
و اداﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى او ﻛﺮد.
ﺑﺎ ﻣﺼ ّﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و دﻓﺘﺮي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن ﺗﺄﺳﻴﺲ
و ﺷﻤﺎري از زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ،ﺗﺎرﻳﺨﺪاﻧﺎن و ادﻳﺒﺎن در آن ﺳﺮﮔﺮم
ﻛﺎر ﺷﺪﻧﺪ.

داشتهازباشید از
ﺟﺮجﻧﺎﻣﺰدي
داﻧﺸـــﮕﺎه اﺑﻬﺎمدر
دارید که با انجام کارهای الزم کنار بیایید .اگر به خود تانﺗﻨﺒﻠﻲ
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎﮔﺮدﻳﺪ و
ﺗﺎونﺑﻌﻀﻲاﺧﺮاج
اعتمادﺑﻮده
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ روزﻫﺎ درﺑﺎره ﺗﻌﺪادي
اینکه میبینید در راهی که برای رسیدن به اهداف تان در پیش گرفتهاید به هیچ
ﺳﭙﺲ
ﺑﻮده و
ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﻣﻲازﮔﻮﻳﻨﺪ
وﺳـــﻴﻌﻲ
ﺳﻴﺎﺣﻤﺎﻳﺖ
آنﻫﺎ از
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎوﻛﻪاوﺑﺮﺧﻲ از
مانعی برخورد نمیکنید متعجب خواهید شد.
ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻌﻠﻮم
ﻫﺎﺳﺖﻫﻨﻮز
اﺳﺖ.زﺑﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺮﺳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎ ـ گ ـ ب ﺑﺮﺧﻮردار
اﻳﻦ
در
ﻣﺨﻠﻮع
ﺷﺎه
ﺷـــﺪه
ﻛﻪ وﺿﻊ اﻳﻦ ﻋﺪه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺳﺖ
آﻣﺮﻳﻜﺎ
دﻛﺘﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦدرﮔﻔﺖ:
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ
ﺗﺒﻌﻪوﺿﻊ
ﻳﺰديﻛـــﻪ
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎﺋﻲ
ازﺟﻤﻠﻪ
آذر :شما میخواهید در کارتان موفق شوید ،اما آن صبر و حوصلهای که باید
اﻟﺪﻳﻦ
ﺟﻼل
ﺷﻨﺎﺳﺪاز
اﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮان
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
ﻓﺎرﺳﻲﻛﻪـ اودﻛﺘﺮدر
داﻧﺪ
ﻣﻲ
ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻤﻲ
ﺑﺪرﺳﺘﻲ
را
ﺻﺪر
و ﺑﻨﻲ
انجام کارها داشته باشید را ندارید .اگر حواس پرتی و آشفتگی در کارتان نداشته ﻣﻜﺮي و ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮي ﻧﺎم ﺑﺮد.
متوسط
اﺳﺖ.
ﻧﺎراﺿﻲﺑﺎزﺑﻮده
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺗﺤﺼﻴﻞ از
دوران
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﺮداﻧﺪ
زاده :ﺷﺎه ﺧﺎﺋﻦ را
ﻗﻄﺐ
تعیین
حدو و مرزی
باشید موفق خواهید شد .شاید بهتر باشد که برای خودتان

ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ دﻳﺮوز ﺷـــﻴﺮاز ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ دهﻫﺎ ﻫﺰار
ﻗﻴﻤﺖﺗﻴﺮآﻫﻦاﻋﻼمﺷﺪ
کنید و دیگران نیز از آن آگاه باشند تا بتوانید به آن چه که در سر دارید برسید .ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ آﻳﺖاﷲ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ
ﻫﺎي اﻃﺮاف آن
ﻣﻨﻈﻮروﻛﻴﻞ و ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﺑﻪ در ﻣﺴﺠﺪ
دﺳﺘﻐﻴﺐ،
ﺷـــﺪن
ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از اﻳﺮاد ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺎز ،ﺻﺎدق ﻗﻄﺐزاده
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
و
وارداﺗﻲ
و
داﺧﻞ
ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﻴﺮآﻫﻦ
ﻗﻴﻤﺖخسته
دی  :شما از کار کردن بر روی مسائل هیجان آور و شگفت انگیز
شده اید وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي
ﻣﻮرد
در
آﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ
ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزه
ﻟﺰوم
ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ،ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻴﺮآﻫﻦﻫﺎي ﻧﻤﺮه
اﺟﺤﺎفیکﺑﻪمحیط
و آرزو میکنید که ای کاش به زمانی برگردید که زندگیازو کارتان
ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و ﺑﺎزﮔﺸـــﺖ ﺷﺎه ﻛﻪ
ﻣﺼﺮف
ﻛﺸـــﻮر
ﺳﺮاﺳـــﺮ
نشدهرا در
بینیو 16
پیشـ 14
ثابت و پایدار داشت .روش خود را در مواجهه با اتفاقات 12
ﺑﺮايوﻗﺖ ﺧﻮد را
دارد ﻛﻪ ﻣﺎ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻪ ارزﺷﻲ
تغییر ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﻣﻲ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎه ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ،
ﺑﮕﻮﻳﻢ
ﺑﺎﻳﺪ
ﻛﻨﻴﻢ،
آن
ﺻﺮف
دهید .تمرین کنید تا استوار باشید؛ این بهترین سیاستی است
توانید در
 46رﻳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ.
میﻛﻴﻠﻮ
کهﻫﺮ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻣﺮدم ﺑﺎﻳﺪ روي ﭘﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮد را
زمان حال داشته باشید.
ﭘﻴﻜﺎن
ﺧﺮﻳﺪ
ﺗﺎزه
ﺷﺮاﻳﻂ
ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﻣﺎم ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﺎﻳﺪ روي ﭘﺎي
ﺳﻼح
ﺑﺪون
ﻣﺎ
ﻣﻠﺖ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻴﻢ
دﻧﻴﺎ
ﺑﻪ
ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮد
ﭘﻴﻜﺎنوﺑﻪ
ﺗﺤﻮﻳـــﻞ  15ﻫﺰار دﺳـــﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎي اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ
است
بهمن  :شــما بخاطر مســائلی که در این روزهای اخیر برایتان رخ
اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ از
درﺧﻮاﺳﺖ
ﺳﺎل
داده از
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﭘﻴﺶﺷﺎه ﺧﺎﺋﻦ را ﺑﺎز
ﺧﺪا و ﺷﻤﺎ،
دوﺑﻴﺎري

ﺳﺮاﻳﻪ

ﭘﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺎن

ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ
ﺷﻮﻗﻰ ،ﻛﻪ ﭼﻮ ﮔﻞ دل ﺷﻜﻔﺎﻧﺪ ،ﻋﺸﻖ اﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ذﻫﻨﻰ ،ﻛﻪ رﻣﻮز ﻋﺸﻖ داﻧﺪ ،ﻋﺸﻖ اﺳﺖ
ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ راﺳﻞ
ﻣﻬﺮى ،ﻛﻪ ﺗﻮ را از ﺗﻮ رﻫﺎﻧﺪ ،ﻋﺸﻖ اﺳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را از زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻜﻦ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ
ﻟﻄﻔﻰ ،ﻛﻪ ﺗﻮ را ﺑﺪو رﺳﺎﻧﺪ ،ﻋﺸﻖ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﻋﺮاﻗﻰ
ﻓﺮوﻳﺪ
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ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
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ﭘﺮ ﻛﺮده و ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂﺗﺎزهﺧﺮﻳﺪﭘﻴﻜﺎن

ورود اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻠﻰ و ...

 19ژاﻧﻮﻳﻪ » 1535دﻳﻪ ﮔﻮ آﻟﻤﺎﮔﻮ« اﺳـــﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻰ در
يﺟﺴﺘﺠﻮى ﻃﻼ از ﻃﺮﻳﻖ »ﭘﺮو « ﻗﺪم ﺑﻪ ﺷﻴﻠﻰ ﻧﻬﺎد ﻛﻪ داراى
ﺗﻤﺪن ﺑﻮد و ﻳﻚ دوﻟﺖ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﻣﺮﻛﺐ از ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺑﻮﻣﻰ داﺷﺖ
ﻛﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮدرا »ﺷﻴﻠﻪ« ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.

8

ﻗﻴﻤﺖﺗﻴﺮآﻫﻦاﻋﻼمﺷﺪ

ﺗﺤﻮﻳـــﻞ  15ﻫﺰار دﺳـــﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﭘﻴﻜﺎن ﺑﻪ

4

 19ژاﻧﻮﻳﻪ ﺳﺎل  1813در ﻟﻨﺪن داﺳﺘﺎﻧﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ
ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب »ﻏﺮور و ﺗﺒﻌﻴﺾ« ﺑﻮد .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه داﺳﺘﺎن
ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد و اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻫﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و
ﻧﺎﺷﺮ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺎم ﻣﻮﻟﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد :ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻮ .ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه داﺳﺘﺎن ﺧﻮدرا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ،ﻫﺠﻮم ﻣﺮدم
ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ
ﭼﺎپ دوم و ﻇﺮف دو ﻣﺎه ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ رﺳﻴﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺣﺪس و ﮔﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲ زد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم »ﺟﻴﻦ آﺳﺘﻦ « ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و اﻋﻼم ﺷﺪ.

ﻛﻠﻴﺴﺎى ﺳﻬﺮﻗﻪ ﻳﺎ ﺳﻬﺮل ـ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻰ ﺗﺒﺮﻳﺰ/ﻋﻜﺲ از  :اﻣﻴﻦ رﺣﻤﺎﻧﻲ

گذاشته
اﻳﺮاندر آن گام
کمیدچار سردرگمیشده اید ،زیرا به نظر خودتان مسیری که
سخت
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل را

وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖﺷـــﺪن
ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻴﺮآﻫﻦ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ و وارداﺗﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
از اﺟﺤﺎف ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ،ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻴﺮآﻫﻦﻫﺎي ﻧﻤﺮه
 12ـ  14و  16را در ﺳﺮاﺳـــﺮ ﻛﺸـــﻮر ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ  46رﻳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ.
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ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهﻧﺎﺷﻨﺎسداﺳﺘﺎن»ﻏﺮوروﺗﺒﻌﻴﺾ«

ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮع :ﻗﻄﺐزاده ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎ ـ گ ـ ب اﺳﺖ!

ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮع ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ
اید مســیر درستی بوده است اما اکنون که به بن بست برخورد کرده اید دچار
ﺳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ـ ا ـ ﺑﻲ ـ
ﺻﺒﺢاﻣﺮوز ،ﺧﻮد را
ﻣﺴﺘﻘﺮ
دادﺳﺘﺎن،
ﺷـــﺒﻜﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﺧﻮﻳﺶﺑﺎﺧﻮاه
سردرگمیشده اید ،اما خوشبختانه این بن بست زمان زیادی به طول نمیانجامد ،اﻧﺠﺎم داد.
ﺻﻨﻔﻲ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﻲ ﺑﺎ
ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ
دراﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻪ
در اﻳﺮان ﻧﺎﺳـــﻴﻮﻧﺎل ،در
با تاش و کوششتان از این بن بست عبور خواهید کرد.
واﺳﻄﻪـ گ ـ
دﺳﺖرا ﻋﺎﻣﻞ ك
ﻗﻄـــﺐزاده
ﻛﻮﺗﺎهﺻﺎدق
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺨﻠﻮع
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻔﺖ :ﺷـــﺎه
ﻫﺎي
ﻛﺮدن
ب )ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﺷﻮروي( ﺧﻮاﻧﺪ ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮع
ﻣﺪت
ﺑﺮاي
ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل
ﺳﻮدﺟﻮ،اﻳﺮان
ﺷـــﺎﮔﺮد
اﺳﺖاﻳﻨﻜﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻔﺖ :وي
درﺑﺎره ﻗﻄﺐزاده
اسفند :شما شاید تا مدت خیلی کوتاهی بتوانید ایمان و اعتقاد کورکورانه داشته
ﺟﺮج ﺗﺎون
داﻧﺸـــﮕﺎه
ﻳﻜﺴﺎل ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪﺗﻨﺒﻠﻲ ﺑﻮده از
ﮔﺮدﻳﺪووﺑﻪ
اﺧﺮاجﻛﻨﺪ
ﻋﺮﺿﻪ
ﭘﻴﻜﺎن
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن،
باشید ،اما اگر یکبار وانمود کنید که همه چیز روبه راه است-وقتی که در واقع ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ و او ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ
ﻫﻤﺮاهاﻳﻦﺑﺎ
اﻃﻼﻋﻴﻪﺷﺎهاي
دﻳﮕﺮ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎ دو
ﻣﺨﻠﻮع در
ﺷـــﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻔﺘـــﻪ ـ ب
باسرپوش ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎ ـ گ
ﻫﻤﻴﻦاینکه
اینگونه نیست -از این کار خسته و دلزده خواهید شد .به جای
آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ
ﺟﺮاﻳﺪدﻛﺘﺮ ﻳﺰدي ﺗﺒﻌﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
درج
ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
در
ﻣﺨﺼﻮص
ﭘﺮﺳﺸـــﻨﺎﻣﻪ
خود
با
کنید
سعی
گذاشتن بر روی همه چیز عدم اطمینان خود را پنهان کنید،
و ﺑﻨﻲﺻﺪر را ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ او در
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ را
ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﭘﻴﻜﺎنازﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﻧﺎراﺿﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ
و دیگران صادق باشید.
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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.

 17سال  27شماره 1558جمعه  19آذر ۱۴۰۰
 43شماره  ۱۴۶۰جمعه  ۴بهمن ۱۳۹۸
طراحجدولها:داود بازخو

حرف انتخاب

بوزینه
داستان
آن دسته از خوانندگانی که نسبت

خاندان
متن
جدول شرح در

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

طراحجدولها:داود بازخو

حرف انتخابتشرف به
خدمت

محل كار
سفير

داستان

خاندان

دلير

ضمير جمع

از سرداران
زالزالك

اميدوار
عهدهدار
مار افسانه اي
امالكموقوفه
الماس تراش
خورده

از سرداران
بزرگ مادي
زالزالكخرس

پایتخت
آسماني
كشور مصر
مقابل فطري

عهدهدار

الماس تراش
خورده

برهنه

مجلسشيوخ

ممتاز
از توابع شهر
تهران

رخ
كشوري در
اروپا
رخ
حرف سوم

آزمون

ایالتي در
آمریكا

نوبت نمایش
فيلم
كشاورز

چلچراغ

BAZKHOO @ yahoo.com

پيرو سنت

شهر مادر
سهراب

ماه سرد
از روي حق

نيروها
شهر مادر
سهراب

به سرعت

ولع

یاري
جدولها زیر نظر :داود بازخو
خواستن

ایالتي در
آمریكا

پول ژاپن

نوبت نمایش
فيلم
كشاورز

ولع

جدول متقاطع
خطا

از اجزاء
دوگانه بدن از روي حق آفریدگار

نيروها

كشوري در
اروپا
حرف سوم

پول ژاپن

ماه سرد

انعكاس

چلچراغ

سيل

ربالنوعدریا
دراساطيریونان

نت سوم

از خود
بيگانگي

درآمد جانبي

نت سوم

امالكموقوفهسيل

خرس
پایتخت
آسماني
كشور مصر
مقابل فطري

ربالنوعدریا
دراساطيریونان
برهنه

تهران

مكان

همگاني

بوزینه

تشرف به
خدمت ممتاز
دلير از توابع شهر

عالمت جمع
بزرگ مادي

از اجزاء

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

اميدوار
غوك

همگاني

آزمون

مار افسانه اي

مكان

حرف ( ن ) چه تعداد است؟

به امپراتوران
غوكژاپن گویند
پرده حجاب
حـاجـز
عالمت جمع

ضمير جمع

از خود
بيگانگي
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حرف ( ن ) چه تعداد است؟

به امپراتوران
ژاپن گویند
پرده حجاب
حـاجـز

محل كار
سفير

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

جون خون
پوست بز
دباغي شده
جون خون
پوست بز
دباغي شده

یاري
حرف (ا ) چه تعداد است؟
خواستن

خرده سنگ

ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد
قاب�ل توجه خوانندگان
عزیز:سرعت
به
نام دیگركربال
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده
كسيكه براي
آن به تلگرام (در خرده
چهارشنبه) یا از
سنگ 8تا  16:30روزهای شنبه تا
ساعتهای
خدا شریك
دیگركربال
طریق پست به نام
باشدالبته همراه نام و
قایلدارد.
مجله،در هر شماره ضرورت
آدرس
براي
كه
كسي
نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده میشوید.

غالف شمشير

خدا شریك
قایل باشد

اسامیبرندگانجدول 3857
1ـ افسانه اصغرزاده ـ تهران
2ـ آوا حسینی ـ بهشهر
3ـ بابک شیرازی ـ اراک

پول اماراتافقي:
درخشان
پيرو سنت
مجلسشيوخ
مركب ـ همه موجودي و دارايي
ظرف
دوات،
.1
توان
درخشان
اماراتپرنده ترازو ـ مركز لبنان ـ مادهاي براي شستشوي
پول .2
سوگند  1از عالیم
سخنور
بيماري
قبر
كندن
توان
سر و بدن
خشكي
محكم
 2از عالیم
جایز
سخنور
ـ
جالیزي
میوه
ـ
اسب
ـ
شطرنج
در
اصطالحي
.3
بيماري
از مهرههاي
ثروتمند
شطرنج خشكي
محكم
دوبیني
نجاريجایز
3
هندي
هاي
از مهره
ثروتمند
پرندگانگروه تبهكاران ـ ده هكتار ـ لطیف و هموار
 .4ازدوست ـ
نجاري
شطرنج
كوچك
هنديكننده ـ دانه معطر 4
پرندگانـ سرباز خانه ـ فرار
كارخانهسطح
واحد
 .5از
كوچك
سازي
اسلحه
نگهداري اشیاء عتیقه ـ درياچه حمام ـ گندم 5
 .6محلكارخانه
دارایي اوليه
اسلحهسازي
فروش
شهري در
جد ول سود وکو 3869
دارایي اوليه
6
ماه دهم
چرخ خياطي
شهري در
3869
جد ول
سودوکو
جدول
كوچك  3r3طوری قرار د هيد
وکوهای
سودمربع
ستون و
تركیبر هر سطر و
گیاه ـ 1تا  9را د
 .7از توابع تنكابن ـ زمین آذري ـ صمغ اعد اد
ميالديماه دهم
چرخ خياطي
 3rطوری قرار د هيد
كوچك 3
فقطمربع
ستون و
سطر
شود .
های د رج
يك بار
هروعد د
اعد اد  1تا  9را د ر هركه
ميالدي
نزول پولكردن دو يا چند فلز
7كه هر عد د فقط يك بار د رج شود .
نزول پول
ضمير  .8پیشوا ـ باالبر خودرو ـ نام مادر حضرت يعقوب(ع)
88 44
77
ضمير
8
33
ملك رازي
فرانسوي ـ
فرانسوي
سوداي 44 922
8
بالش
نام قدیمنام قدیم
اسپانیولي ـ جنس مذكر ـ 8
بالش
 .9تپه بلند ـ تصديق
قوم طالش
قوم طالش
بندي
در در
بندي
ناننان
غذاي رقیق
ناله ـ
1
1 77 55 22
عزیز :ب�رایحلجدول 44
متقاطع اعالم تعداد
خوانندگان
توجه
قاب�ل
نانوایي
تنيس
واحد
نانوایي
تنيس
واحد
جدول متقاطع
 10اسامیبرندگانجدول 3857
برتري
ـ
خون
ـ
ر
ب
دار
ـ
بازاري
نرخ
.10
رسم
ابزار
شده
حل
تصویر
ارس�ال
همراه
به
شماره
هر
در
ش�ده
درخواس�ت
حروف
ُ
رسم
ابزار
اصغرزاده ـ تهران77
افسانه22
199 55 66ـ 44
زاویه قائمه
زاویه قائمه
تاك ـ برابر
درخت
غذا ـ
(در ـ از
كارگر
چهارشنبه) یا از11
شنبه تا
روزهای
چاشنیهاي16:30
ساعتهای  8تا
.11تلگرام
آن به
جدولها زیر نظر :داود بازخو
9
8
آبكي
غذاي
ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد
عزیز:
خوانندگان
توجه
قاب�ل
9
8
بهشهر
ـ
حسینی
آوا
2ـ
آبكي
غذاي
BAZKHOO
@ yahoo.com
صومعه ـ
میوهبهاي
مردهمراه نام و
خدمتكارالبته
ضرورت دارد.
گرمسیري ـهر شماره
آدرس مجله،در
.12پست
طریق
اسامیبرندگانجدول 3857
ميوه درخت
2
3
9
12
اراکبه همراه ارس�ال تصویر حل شده
شماره
هر
در
ش�ده
درخواس�ت
حروف
ميوه درخت
ـ
شیرازی
بابک
3ـ
2
3
9
شما
و
من
ـ
جدال
ـ
پاسگان
ـ
كوتاه
منقار
.13
شوید.
می
داده
شرکت
کشی
قرعه
در
تماس
شماره
ذکر
و
خانوادگی
نام
بلندي
(ا ) چه تعداد است؟
حرف
چاشنيهاي
از
1ـ افسانه اصغرزاده ـ تهران
بلندي
5
4
8
1
از چاشنيهايغذا
بازخوبر انگشتري نشیند ـ 13آن به تلگرام (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) یا از
صددرصدداود
جدولها زیر نظر:
مفید ـ
 .14حیوان
5
4
8
1
افقي:غذا
2ـ آوا حسینی ـ بهشهر
مجله،در هر15شماره9
پست1
7 10 9 8 7 6 BAZKHOO
@ yahoo.com
ضرورت دارد .البته همراه نام و
به12آدرس
گوشت
معروف ـ
لغتي
فرهنگ
اثر چربي
179 16
14 13
طریق117
5
4
3
2
1
14
1
دارايي
و
موجودي
همه
ـ
مركب
ظرف
 .1دوات،
متقاطع6اعالم
جدول
كوكبب�رای حل
خوانندگان عزیز:
توجه
قاب�ل
3ـ بابک شیرازی ـ اراک
برندگانشماره3
غرشمالتعداد نام 2
جدول متقاطع
مادر ـ
مشتري ـ
سفیر ـ
جمع
.15
اثر چربي
قرعه کشی شرکت داده میشوید.
تماس در
خانوادگی و ذکر
3857
جدول
اسامی
است؟
تعداد
چه
)
(ا
حرف
 .2پرنده ترازو ـ مركز لبنان ـ مادهاي براي شستشوي
تصویر حل شده
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه
رياكارارس�ال 6
كشور تزارها ـ اسب نر ـ
 18دی  98اطالعات.16 1
هفتگی
چهارشنبه) یا از 1 15ـ2افسانه اصغرزاده ـ3تهران
آن به تلگرام (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا
سر و بدنجدولها زیر نظر :داود بازخو
افقي:
ايالتي در آمريكا ـ ذاتالجنب
.17
اطالعات 2
2ـ آوا حسینی ـ بهشهر
هفتگی
98
دی
BAZKHOO
@ yahoo.com
16
و
نام
همراه
البته
دارد.
ضرورت
شماره
هر
مجله،در
آدرس
به
پست
طریق
ـ
جالیزي
میوه
ـ
اسب
 18ـ
شطرنج
 .3اصطالحي در
اراک 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
شیرازی ـ 4
3ـ 1بابک3 2
دارايي
و
موجودي
همه
ـ
مركب
ظرف
دوات،
.1
عمودی:شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده میشوید.
عمودي:ذکر
نام3خانوادگی و
دوبیني
حرف (ا ) چه تعداد است؟
افقی:
 .4دوست ـ گروه تبهكاران ـ ده هكتار ـ لطیف و هموار .2پرنده ترازو ـ مركز لبنان ـ مادهاي براي شستشوي1 17
افقي:
فرزند داريوش هخامنشي و شاه معروف ايراني ـ از
.1 4
مشخصي ختم شود ـ تولیدكننده ـ عدد خراب
بدن
 .5واحد سطح ـ سرباز خانه ـ فرار كننده ـ
حل جدولهای شماره 3857
شهرداري 17 16 15 14 13 12 112 10 9 8
وابسته به7 6
هنري 5
فرهنگي4 3
مراكز 2
دانه معطر سر و 1
دارايي
و
موجودي
همه
ـ
مركب
ظرف
دوات،
 .1.6محل نگهداري اشیاء عتیقه ـ درياچه حمام ـ گندم5.3اصطالحي در شطرنج ـ اسب ـ میوه جالیزي ـ  .14همه دارند ـ رقص هنري ـ كره و چربي دوغ ـ
 .2پرنده ترازو ـ مركز لبنان ـ مادهاي براي شستشوي  .2 1بازار ـ بخش دوگانه پیراهن ـ نام چشمهاي است
جام تیم قهرمان
فروش
دوبیني
3
سر و بدن
 62در بهشت
 .15سمت راست ـ پیمودن ـ اذيت ـ هر چیز
تركیب
ـ
گیاه
صمغ
ـ
آذري
زمین
ـ
تنكابن
توابع
.3.7ازاصطالحي در شطرنج ـ اسب ـ میوه جالیزي ـ  .4دوست ـ گروه تبهكاران ـ ده هكتار ـ لطیف و هموار
 .3 7شغال ـ اندوهگین ـ مرغ ميرود ـ پل معروف 4استوانهاي دراز و میان تهي را گويند
دوبینيدو يا چند فلز
كردن
 3.5واحد
شمالسطح ـ سرباز خانه ـ فرار كننده ـ دانه معطر  .16خاك اره ـ بايگاني ـ حل شده
يعقوب(ع)
حضرت
مادر
نام
ـ
خودرو
باالبر
ـ
پیشوا
 .4.8دوست ـ گروه تبهكاران ـ ده هكتار ـ لطیف و هموار
حمام ـ
درياچه
عتیقه ـ
غالفاشیاء
نگهداري
محل
كلمات
كودن ـ از
احمق،
فشنگ ـ
لغزنده ـ
.4 84.6
گندم  .175علم بررسي خواصي از فضاها كه با كشیدن يا
رازي
ملك
سطح ـ سرباز خانه ـ فرار كننده ـ دانه معطر
واحد
ـ .5
استفهام
فروش
فشردن تغییر نميكند ـ از دسرهاي فرنگي
سوداي
ـ
مذكر
جنس
ـ
اسپانیولي
تصديق
ـ
بلند
تپه
9
 .6.9محل نگهداري اشیاء عتیقه ـ درياچه حمام ـ گندم 5
خستهتركیب 6
شتربان ـ
طول عمر ـ
نفسگیاه ـ
صمغ
چوبدستي ـآذري ـ
تنكابن ـ زمین
 .7از.5توابع
غذاي رقیق
ناله ـ
فروش
106
نوعي پوست دباغي شده نرم ـ اصلًا
برتري
خون ـ
دارـبُر ـ
بازاري ـ
صمغ گیاه ـ تركیب
آذري ـ
زمین
تنكابن
نرختوابع
 .7.10از
بزرگ ـفلز
راهيا چند
.6دو
كردن
7
 .7نوعي نقاشي ـ عدد اول ـ گروه هم آوازي ـ الهه
كارگر ـيااز
.11
چند فلز
كردن دو
چاشنیهاي غذا ـ درخت تاك ـ برابر 117.8پیشوا ـ باالبر خودرو ـ نام مادر حضرت يعقوب(ع)
شكار
8
يعقوب(ع)
مادر حضرت
خودروــ نام
اي باالبر
پیشوا ـ
.8
مرد
خدمتكار
ـ
صومعه
گرمسیري
میوه
.12
ـ ملك رازي
 .8 128ساده ـ قاضي ورزشي ـ روحاني زرتشتي ـ نورسیده،
رازي
.13ملك
ـ
كوتاه ـ پاسگان ـ جدال ـ من و شما
منقار
 .9تپه بلند ـ تصديق اسپانیولي ـ جنس مذكر ـ سوداي  9.9تپه
بلند ـ تصديق اسپانیولي ـ جنس مذكر ـ سوداي 9
جوان
 .14حیوان صددرصد مفید ـ بر انگشتري نشیند ـ 13
رقیق
ناله ـ.9غذاي
لغتيرقیق
فرهنگغذاي
ناله ـ
در شطرنج ـ بوي رطوبت ـ فلزي نرم و
مهرهاي
معروف ـ گوشت
10
10
14
برتري
ـ
خون
ـ
ر
ب
دار
ـ
بازاري
نرخ
چیزر ـ خون ـ برتري
بازاري ـ
كوكب مشتري ـ مادر ـ غرشمال  .10نرخ
سنگین ـ
 .10جمع سفیر ـ ُ
دريا ـداربُ
.15
غذا ـ
كارگر ـ از
درخت تاك ـ برابر 11
محل رجوع
ازـ نسب،
زردك
.10 15.11
درختـتاك
اصل ـغذا ـ
چاشنیهاي
كارگر ـ
رياكار
چاشنیهاينر ـ
تزارها ـ اسب
 .11كشور
.16
اساسـ برابر 11
الجنبخدمتكار مرد
صومعه ـ
ـ
گرمسیري
اي
میوه
.12
مردرهن
خدمتكارگرو،
عدد ورزشي ـ
ـ
وكین
مهر
سراي
ـ
نجم
.11
 .17ايالتي در آمريكا ـ ذات
 16میوهاي گرمسیري ـ صومعه ـ
.12
12
 .13منقار كوتاه ـ پاسگان ـ جدال ـ من و شما
12
همدم
همنشین،
ـ
قرض
ـ
بادها
.12
 .13منقار كوتاه ـ پاسگان ـ جدال ـ من و شما
عمودي:
.14
حیوان صددرصد مفید ـ بر انگشتري نشیند ـ 13
 .13 17پسوند شباهت ـ مجموعه كارهايي كه به
 .14حیوان صددرصد مفید ـ بر انگشتري نشیند
هدف ـ 13
فرهنگ لغتي معروف ـ گوشت
 .1فرزند داريوش هخامنشي و شاه معروف
حل جدولهای شماره 3857اطالعات هفتگی شماره 3869
ايراني ـ از  14مشخصي ختم شود ـ تولیدكننده ـ عدد خراب
 .15جمع سفیر ـ كوكب مشتري ـ مادر ـ
شهرداريغرشمال فرهنگ لغتي معروف ـ گوشت
مراكز فرهنگي هنري وابسته به
14
 .14 15همه دارند ـ رقص هنري ـ كره و چربي دوغ ـ
 .16كشور تزارها ـ اسب نر ـ رياكار
كوكب مشتري ـ مادر ـ غرشمال
ـ
سفیر
جمع
.15
 .2بازار ـ بخش دوگانه پیراهن ـ نام چشمهاي است
جام تیم قهرمان
 .17ايالتي در آمريكا ـ ذاتالجنب
15
رياكار
اسب نر ـ
تزارها ـ
كشور
16
در بهشت
اذيت ـ هر چیز
پیمودن ـ
راست ـ
سمت
.15 .16
عمودي:
معروف
پل
ـ
رود
مي
مرغ
ـ
اندوهگین
ـ
 .3شغال
الجنب
ذات
ـ
آمريكا
در
ايالتي
.17
 17استوانهاي دراز و میان تهي را گويند
16
شمال
شده
بايگاني ـ حل
اره ـ
خاك
.16
فرزند داريوش هخامنشي و شاه معروف ايراني ـ از
.1
عدد خراب
تولیدكننده ـ
شود ـ
ختم
مشخصي
عمودي:
حل جدولهای شماره 3857
كلمات
از
ـ
كودن
احمق،
ـ
فشنگ
غالف
ـ
لغزنده
.4
يا
كشیدن
با
كه
فضاها
از
خواصي
بررسي
علم
.17
شهرداري
به
وابسته
هنري
فرهنگي
مراكز
17
 .14همه دارند ـ رقص هنري ـ كره و چربي دوغ ـ
استفهام
دسرهاي فرنگي
داريوشنميكند ـ از
فشردن تغییر
قهرمان
فرزندتیم
 .2بازار ـ بخش دوگانه پیراهن ـ نام چشمهاي است  .1جام
معروف ايراني ـ از
هخامنشي و شاه
مشخصي ختم شود ـ تولیدكننده ـ عدد خراب
عمر ـ چوبدستي ـ شتربان ـ نفس خسته
.5درطول
حل جدولهای شماره 3857
بهشت
شهرداري چیز
به اذيت ـ هر
وابسته ـ
هنري پیمودن
راست ـ
 .15سمت
فرهنگي
 .6راه بزرگ ـ نوعي پوست دباغي شده نرم ـ اصلًا مراكز
 .14همه دارند ـ رقص هنري ـ كره و چربي دوغ ـ
 .3شغال ـ اندوهگین ـ مرغ ميرود ـ پل معروف
استوانهاي دراز و میان تهي را گويند
نوعي نقاشي ـ عدد اول ـ گروه هم آوازي ـ الهه .2بازار ـ بخش دوگانه پیراهن ـ نام چشمهاي است
جام تیم قهرمان
.7شمال
 .16خاك اره ـ بايگاني ـ حل شده
بهشت
شكار
.4
 .15سمت راست ـ پیمودن ـ اذيت ـ هر چیز
علم بررسي خواصي از فضاها كه با كشیدن يا
لغزنده ـ غالف فشنگ ـ احمق ،كودن ـ از كلمات در .17
خطا

سوگند

غالف شمشير

كندن قبر2
1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17 16 15 14 13 12

آرامش و سکوت سرچشمهي نيروي دروني است

جدول متقاطع

داستايوفسکي

داستايوفسکي

45

آرامش و سکوت سرچشمهي نيروي دروني است

آرامش و سکوت سرچشمهي نيروي دروني است
آرامش و سکوت سرچشمهي نيروي دروني است

46

46

داستايوفسکي

داستايوفسکي
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از اﯾﺪه ﺗﺎ اﺟﺮا

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

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

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

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

ﺑﺮاى ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮوژهﻫﺎى ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

CUSTOM & ONE OF A KIND CONTEMPORARY

ﻃﺮاﺣﻰ و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﻰ
ﺑﺮ روى دﯾﻮار
ﺷﯿﺸﻪ و آﺋﯿﻨﻪ

DESIGNS

ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺖ
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نــیازمــندیهـا

همخانه

تدریس
فیزیک  -ریاضی

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم نیازمندم.
۱5۵9 ۶۰۴-۳۶۸-۷۹۹۵

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجاره

نادره ترکمان
۶۰۴-۳۹۶-۶۶۲۲

۱5۶۶

یک اتاق در آپارتمانی در وودکرافت
با تمامی امکانات  ،استخر ،سونا و
جکوزی اجاره داده میشود.
۱5۵۹ ۶۰۴-۶۰۰-۵۸۸۶

۱5۵9

Gutter
Cleaning & Fixing

تعمیر و سرویس
ناودانها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3هفته آگهی در نیازمندیهای
پیوند فقط  20دالر

آرایﺶ و زیﺒایی

اتومﺒیل)تعمیر(

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

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

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

آموزش فارسی
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

 3هفته آگهی
در نیازمندیهای پیوند
فقط  20دالر

زیر نظر :مریم رئیس روحانی
فهرستمشاﻏل،
خدمات
ونیازمندیها

604-817-9933
فروزان یﺰدان
مﺤمدامین مقدسیان 604-219-9744

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

604-518-0078
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

تدریس زبان

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

ﻋﻀو رسمی
نﻈاممهندسی
ایران و آمریکا

تعمیرات لوازم خانگی )امین(

(فرانسه ،اسپانیائی ،فارسی

و انگلیسی ()Toefl,ESL, IELTS

داراى ﺟﻮاز رﺳﻤﻰ
ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻟﻮازم ﮔﺎزى ،و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻰ

آموزش گیتار و آواز

Licensed

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

تلفن604-77۳-00۹6 :

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی

۶۰۴-۷۷۹-۴۸۲۵

توسط فریده رحمتی

۶۰۴-۹۴۹-۰۲۰۱
۶۰۴-۷۰۰-۵۶۱۵

)604( 913-0015

تفریحات

بازرسی فنی ساختمان

«هدایت»

604-839-9938

قادری

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

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

ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺣﻀﻮرى ﺑﺎ ﺷﻤﺎره زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

«برنابی و کوکیتالم»

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

امور اجاره مسکن

604-771-1762

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

امورکنسولی

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

«با قیمت نازل»

آموزشگاهرانندگی

دفتر رسمی ازدواج BC 44۳۵7

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

و تعمیرات ساختمان

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

تدریسخصوصی-تقویتی

الکتریک

نقاشی

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

۶۰۴-۶۰۰-۸۹۹۶

کالس نقاشی

مدرسه ایرانیان

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

PAIVAND
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مکانیکی بهروز
604-8۲8-6589

«ﻣﺴﮑﻦ604.250.0202
»ﻣﺸﺎور وام

20 Tucson Ultimate AWD

ude:

 دﻻر50 پر کردن ﮔاز کولر اتومبیل فقﻂ

Email: 2500202@gmail.com

eel Drive

and Apple CarPlay™‡

AirCare
تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پﺬیرفته میشود

Monitor

604.250.0202

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

Email: 2500202@gmail.com

فروزان یﺰدان

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

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

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

مترجم رسمی وزارت دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا

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

ر کانادا

forouza.yazdan@gmail.com

Forouzan Yazdan

M.A.

Licensed Property Manager

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

www.pacificrugga

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

مکان برای آگهی شما رزرو شده استCell:
این604.377.9225


3110-233 Robson St.,

۳۱ ﻮﺍﺑﻪ ﺷﻴﮏ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ
Facebook.com/KhashaHomes

....ﻥ ﺗﯽ ﺗﺎﻭﺭ ﯾﻞ ﺗﺎﻭﻥ

.برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید

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

604-921-4726

LD
O
S

LD
O
S

#3110-233
St.,
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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
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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
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