آیا سرمایهگﺬاری شما در حال رشد است؟

Issue No.

دندانﭙزشکخانواده

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

1559

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 1559جمعه  26آذر ۱۴۰۰
Vol. 27 Issue1559 Friday December 17, 2021

The Gateway to the Iranian Community Since 1993

هشدار دولت فدرال کانادا:
از سفرهای غیر ضروری به خارج از کشور
خودداری کنید

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
در پی افزایش تعداد بیماران در کانادا و
تأیید ابتالی تعداد بیشتری از بیماران
جدید به ســویهی اومیکرون ،اعضای
کابینــهی دولت در نشســتی خبری
شرکت و تصمیمات جدید دولت را به
شرح زیر اعالم نمودند:
* از کاناداییها خواسته شد تا سفرهای
غیرضروری بینالمللی را لغو کنند.
* احتمــال دارد شــرایط ســفرهای
بینالمللی بهســرعت تغییــر کند و
کاناداییهایــی کــه به خارج ســفر
میکنند ،در خارج از کشور زمینگیر
شوند.

* این شرایط اضطراری تا چهار هفته
اعمال میشــود و پسازآن ،شــرایط
دوباره ارزیابی خواهد شد.
* تعداد  ۸۵میلیون کیت تست سریع
بین استانها توزیعشده است.
* از کاناداییهایی که مشمول تزریق
دوز سوم هستند ،خواستهشده تا فورا ً
این دوز را تزریق کنند.
عالوه بر هشدار ســفر ،وزیر بهداشت
کانــادا گفت دفتر بهداشــت عمومی
کشــور برنامه آزمایش اجبــاری ورود
در فرودگاههای این کشــور را افزایش
خواهد داد.

با افزایش تعداد مــوارد اومیکرون در
برخی از نقاط کشــور ،مقامات فدرال
و اســتانی در حال بررسی مجموعهای
از محدودیتهــا برای حفــظ میزان
ابتالهای جدید در سطح قابل کنترل
هستند.
از آنجایی که بریتیــش کلمبیا موارد
ابتال به واریانت بسیار مسری امیکرون
کووید و پیش بینی گسترش سریع آن
را گزارش کرده ،افسر بهداشت استان
روز سه شنبه هشدار داد که این استان
در حال بررســی اعمــال کنترل های
شدیدتر در رویدادهای عمومی قبل از

تعطیالت است .دکتر بانی هنری گفت
انتقال این واریانت اکنون در جامعه کم
است ،اما بســته به میزان تولید مثل
امیکــرون و اینکه چقــدر میتواند از
واکسنهای فعلی فرار کند ،عفونتهای
روزانه میتواند به  2000نفر در روز در
طی شش هفته برسد« :چیزی که من
در حــال حاضر به مردم می گویم این
است که به کاری که در تعطیالت انجام
می دهید ،از نظر دورهم جمع شدن با
دیگران به خصوص دورهمیهای بزرگ
با افرادی که از وضعیت واکسیناسیون
آنها اطالعی ندارید ،دوباره فکر کنید».

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است!
برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.
604-921-4726

مدیریت امﻼك مسکونی
و خدمات اجاره

فروزان یﺰدان

Licensed Property Manager

604-817-9933
دفتر حقوقی هـما یﺤـیوی

دفتر وکاﻟت »هانسون«

وکیﻞ مهاجرت به آمریکا و کانادا

وکیﻞ رسمی بریتیش کلمبیا

مهاجرت به آمریکا و کانادا
دعاوی خانوادگی (طﻼق)

نازنین کهن

604-۹۸4-7۵۵۵

604-620-9598

www.hansonco.ca

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

مشاور شما در امور امﻼك

Each ofﬁce owned and operated independently

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

مـهرناز کاوســی
604-779-4146
mehrnaz@mehrnazkavoosi.com
www.mehrnazkavoosi.com
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نفی مبارز ه مسلحانه به معنای
انحصار سالح در دست دولت
و نفی حق دفاع نیست
مجیدمحمدی
حکومتی که اولین برخوردش در اعتراضات خیابانی
مســالمت آمیز تمسک به اســلحه و تیراندازی
است باید انتظار داشته باشد که اهداف تیراندازی
آنها نیز سالح به دســت گیرند چون دفاع برابر و
متناسب یک حق است و راههای بدیل برای مقابله
با اعتراضات خشونت آمیز وجود دارد .انحصار سالح
در دست حکومت یک اصل احمقانه است که تابعان
حکومتهای دیکتاتوری را به قربانیان دائمی رژیم
تبدیلمیکند.
پس از تیراندازی مســتقیم نیروهای ویژه رژیم اســامی
به معترضان در اصفهان و آســیب زدن به چشمان و بدن
معترضان با تفنگهای ساچمهای این بحث همچنان خفته
ماند که در برابر رژیمی چنین سالخ و بیرحم چه باید کرد.
اکثر مخالفان-بویژه گروههای سازمان یافته -برای آن که
متهم به دفاع از قیام مسلحانه نشوند در برابر این قساوتها
دهان بستند.
بحث از مبارزه مســلحانه با رژیم جمهوری اسالمی بعد از
شکســت خوردن جریان اصالح طلبی و یکدســت شدن
حکومت در شبکههای اجتماعی دوباره مطرح شده است.
در دهههای هفتاد و هشــتاد خورشیدی این بحث کامال
به حاشــیه رفته بود و در ده ه نود نیز فعاالن سیاسی گیج
و منــگ بودند که بعد از پایان کار اصالح طلبان حکومتی
و غیــر حکومتی آیا میانه روهایی که بــه تنش زدایی در
عرص ه خارجی بــاور دارند میتوانند تغییری در رفتارهای
نظــام ایجاد کنند یا خیر .دولــت روحانی در این زمینه با
شکســت کامل روبرو شد .اکنون بحث این است که برای
مقابله با قســاوتهای حکومت در مقابله با اعتراضات غیر
خشــونات آمیز چه راهبردهایی باید در پیش گرفته شود.
واکنش مسلحانه در برابر حمل ه مسلحان ه حکومت یکی از
این راهبردهای مطرح شده است که نقاط مثبت و منفی
خود را دارد.
در باب مشــروعیت و موثر بودن یا نبودن مبارزه و مقابله
مســلحانه انبوهی از ادبیات در فضای فارسی زبان از دهه
چهل تا کنون وجود دارد .در این نوشته به پنج سوء فهم یا
خلط بنیادی در این موضوع که هنوز در فضای امروز قابل
طرح هستند اشاره میکنم که تا حدی حیط ه بحث را باز
میکند.
نفی مبارز ه مسلحان ه ابتدایی برای کسب سرزمین و قدرت

ســوء فهم اول آن اســت که حاال که حکومت جمهوری
اسالمی بر ارعاب و سرکوب اصرار دارد و اصالح را نمیپذیرد
و نظامیان سکان حکومت را در اختیار گرفتهاند زمان دست
بردن به سالح یا خشونت در برابر آن است .نکته اینجاست
کــه مبارزه با ارعاب و ســرکوب تنها با یــک روش انجام
مبارزه مسلحانه معموال پر هزینه ترین آنهاست.

نمیشود و
مبارزه مسلحانه میفهمند تمسک به

آن چه عموم مردم از
سالح در برابر حکومتی است که گروهی آن را نمیخواهند
و در پی آنند که با زور جایگزین آن شوند.
این خط مشی کلی از اساس باطل است چون حکومتهای
دیکتاتوری و نهادها و کارکنان قوای قهری ه آن شبانه روز با
ســاح به هم ه شهروندان حمله نمیکنند تا گروهی خود
را محق به پاســخ با حمل ه کور بــه هم ه مقامات و نهادها
بدانند .با این مشی حمله به آن دسته از ماموران انتظامی
که کارشان هیچ ربطی به سرکوب مستقیم مردم ندارد یا
مراکز مذهبی که تحت کنترل حکومت هستند نیز مشروع
دانسته میشود .این گونه حرکتها جنب ه دفاعی و مقابله
با خشــونت ندارد همان طور که اعمــال انقالیون در دهه
پنجاه جنب ه دفاعی نداشت و صرفا معطوف به ساقط کردن
حکومت برای تسخیر مقامات دولتی بود .نمون ه روشن این
ماجرا حمل ه گروههای چپ به پاسگاه سیاهکل برای تسخیر
آن منطقه بود که با هیــچ منطق دفاعی جور در نمیآید
نشریهاجتماعیفرهنگی

نفی خشونت

در مقابل حکومتی که خشونت ورزی استراتژی و تاکتیک
آن اســت افراد بر اســاس عملگرایی یا تمسک به اصول
اخالقی ممکن اســت دو رهیافت متفاوت داشــته باشند.
گروهی ممکن اســت بر این باور باشــند که دفاع در برابر
گروهی تا دندان مسلح و خشن با همان روشها و سالحها
ممکن است اخالقی باشد اما موثر نیست چون به خشونت
دامن میزند و در این میان خشــک و تر با هم میسوزند.
مبارزه مسالمت آمیز با حکومتهای دیکتاتوری

قائالن به
نظامی (مثل جمهوری اســامی) با همین منطق از مشی
خود دفاع میکنند.
اما گروه دیگری با تمسک به حق دفاع بر این باورند که باید
با حکومتهایی مثل طالبان و جمهوری اسالمی و داعش
که جز زبان زور را نمیفهمند و هیچ منطقی غیر از قوای
قهریه ندارند با همان منطق برخورد کرد .میتوان در موثر
بودن این روش آنها را مــورد چالش قرار داد اما نمیتوان
منطق دفاع (و نه دســت بردن ابتدایی به سالح) را که در
بطن آن وجود دارد نفی کرد .هیچ متن اخالقی به شــما
نمیگوید که باید با ماموران سازمانهای سرکوب طالبان
و داعش و جمهوری اسالمی هنگامی که برای بریدن سر
شما ،خفه کردن شما ،یا انداختن شما به چاه میآیند باید
با مالیمت برخورد کرد و بدانها تسلیم شد .سوءفهم سوم
مساوی گرفتن مشی مســالمت آمیز با فرو کردن سر در
برف است.
مقاومت ضرورتا مسلحانه نیست

چون افسران و سربازان این پاسگاه به حمله کنندگان 
حمله
مسلحانه نکرده بودند .این نوع حمالت نه برای دفاع بلکه
برای کسب قدرت است و مذموم.
حق دفاع

دومین ســوءفهم فراموشی حق دفاع اســت .در بحث از
خودداری از خشونت و گرفتن سالح به دست یک موضوع
جدی اغلب فراموش میشــود و آن هم حق دفاع اســت.
تفاوت بنیادیای میان واکنش به خشــونت و تمسک به
خشونت وجود دارد .انسانها به طور منفرد و جمعی حق
دارند در شــرایطی که بدون هیچ جنایت و تخلفی مورد
هجوم مسلحانه واقع میشوند آنها هم به طور مسلحانه و به
تناسب از خود دفاع کنند .این اصل در هر نظام حقوقی و
اخالقی قابل دفاع است .این امر به معنای مبارزه مسلحانه
برای کسب قدرت و ثروت نیست .اگر فردی با چاقو به شما
حمله میکند شــما حق دارید با چاقو از خود دفاع کنید.
این فرد میتواند شهروندی عادی یا عضو یکی از نهادهای
رسمی در حکومتهای نامشروع یا مشروع باشد .اگر چنین
حقی را قائل نباشید اعضای چنین حکومتی میتوانند شما
را در خیابان بدزدند و شما بدون هیچ واکنشی در پشت ون
سالخی شــوید و بعد جنازه شما در بیابانها رها شود .در
کشورهایی که خرید و نگهداری و حمل سالح مجاز دانسته
شده مبنا حق دفاع متناسب بوده است.
حکومتــی که اولین برخــوردش در اعتراضــات خیابانی
مســالمت آمیز تمسک به اســلحه و تیراندازی است باید
انتظار داشــته باشد که اهداف تیراندازی آنها نیز سالح به
دســت گیرند چون دفاع برابر و متناسب یک حق است و
راههای بدیل برای مقابله با اعتراضات خشونت آمیز وجود
دارد .انحصار ســاح در دست حکومت یک اصل احمقانه
اســت که تابعان حکومتهای دیکتاتــوری را به قربانیان
دائمی رژیم تبدیل میکند .اتفاقا برای پرهیز از خشــونت
باید به حکومتها توصیه کرد که برای مقابله با اعتراضات
خشونتآمیز از ماشین آبپاش یا گاز اشکآور استفاده کند
و نه تیراندازی مستقیم چون تیراندازی مستقیم معترضان
را به کسب سالح تشویق میکند.
در دنیای امروز هیچ رابط ه ضروری میان نظم و تمســک
به تیراندازی وجود ندارد چون حکومتها و قوای انتظامی
و نظامی آنها از انواع وســائل برای مقابله با تخریب اموال
عمومی با روشهایی که کشتن در آنها نیست برخوردارند یا
میتوانند برخوردار شوند .مشخص است که در صورتی که
حکومت به سالح دست نبرد مخالفان نیز حق چنین کاری
را نخواهند داشت.

سوء فهم چهارم مربوط است به نادیده گرفتن تناسب میان
اعمال زور و واکنش در برابر آن .بدیهی اســت که به علت
ضرورت تناسب میان کنش و واکنش در برابر تذکر گشت
ارشاد یا امر به معروف و نهی از منکر زبانی (نه با اسلحه و
کشتار مثل کاری که در کرمان انجام شد) دست بردن به
ســاح و خشونت جایز نیست حتی با در نظر گرفتن این
که این تذکرات ســرکوب و تحقیر است .در برابر بازداشت
نیز دســت بردن به سالح مشروعیت ندارد چون حکومت
دیکتاتوری برای بازداشت در اکثر موارد به تیراندازی اقدام
نمیکند .این که حکومت سرکوبگر جمهوری اسالمی سی
نفر را برای بازداشت سپیده قلیان میفرستد بدین معناست
کــه حکومت نمیخواهد مقاومت فــرد مورد نظر به قتل
بیانجامد .در این موارد مقاومت مسلحانه غیر اخالقی و علیه
مصالح جامعه است.
انحصار سالح در دست دولت

ســوء فهم پنجم در موضوع انحصار سالح است .گفتمانی
که در میان مبارزان مسالمت جو جاری است این است که
انحصار سالح گرم به دولت داده میشود .چنین انحصاری
نه پای ه اخالقی دارد و نه پای ه حقوقی .هیچ دولتی حق ندارد
که انواع ســاح گرم را به انحصار خود در آورد چون سالح
فقط کارکرد تهاجمی ندارد بلکه به کار دفاع و بازدارندگی
نیز میخورد و ماموران حکومت نیز همه جا حاضر نیستند
تا از شهروندان در برابر خالفکاران مسلح و غیرمسلح دفاع
کنند.
ســوءفهمی که در اینجا وجود دارد آن اســت که انحصار
رســیدگی به دعاوی و تظلم و اجرای عدالت را که باید در
دست دولت باشــد به انحصار سالح در دست دولت بسط
دادهاند .کسی یا گروهی حق ندارد در مقام تظلم ،خود به
تنبیــه و مجازات اقدام کند و در ایــن تنبیه و مجازات از
سالح گرم و سرد استفاه کند اما این بدان معنا نیست که
افراد نباید ســاح داشته باشند .آن دسته از مخالفانی که
میخواهند سالح گرم انحصارا در اختیار دولت باشد معموال
به دنبال آن هستند که اگر روزی حاکم شدند کسی با سالح
گرم در برابر آنها نایستد .البته همانند هر ابزار دیگری که در
اختیار افراد قرار گرفته (از طناب و چاقو تا اتومبیل و سم که
به وفور در اختیار عموم هستند) افراد میتوانند از آنها برای
کشتن خود و دیگران استفاده کنند .سالح گرم را نمیتوان
استثنا دانست و به علت سوء استفاده از دست مردم گرفت.
طبعا وقتی ســاح گرم در اختیار مردم باشد حکومتها و
نهادهای نظامی و انتظامی برای تیراندازی مستقیم به مردم
معترض در خیابان قبل از اقدام اندکی تامل میکنند .وجود
میلیونها سالح در دســت مردم جنب ه بازدارندگی دارد.
همچنین وقتی مردم سالح در اختیار داشته باشند تعدادی
از التهای محل چه در قالب بسیج یا غیر بسیج نمیتوانند
مردم را به سادگی مورد ارعاب قرار دهند.

سردبیر و مدیر مسوول :رامین مهجوری

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

هر جمعه منتشر میشود

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

Tel: 604-921-4726
www.paivand.com
Email: editor@paivand.com

اخراج از کانادا،
بازجویی در تهران

وضعیت نگرانکننده
کارمند سابق سازمان امنیت

«پدرم روز شــنبه یازدهم دسامبر پس از ورود به تهران،
برای چند ساعت بازداشت شد .بعد از آن به او اجازه دادند
تا با برادرم به خانه برود .اما روز ســه شنبه(  ۱۴دسامبر)،
دوباره با آنها تماس گرفته شــده تا او را برای بازجویی
ببرند .فعال هم تحت نظر مقامات اســت و حال خوشی
ندارد ».به گزارش هفته ،اینها بخشــی از گفتههای پسر
میرزاعلی واعظزاده اســت؛ فردی کــه در زمان پیش از
انقالب ،کارمند ســاواک بوده و بعد از  ۲۴ســال از کانادا
اخراج و به ایران بازگردانده شد.
مســعود واعظزاده درباره وضعیت پدرش به سیبیسی
گفته است« :پدرم ضربه روحی خورده ،آشفته و به شدت
ناراحت است .سابقه سکته مغزی دارد .چهارشنبه شب هم
که افسران  CBSAبرای دستگیریاش آمدند و خواستند
تــا از او آزمایش کووید بگیرنــد؛ از روی صندلی افتاد و
بیهوش شد .ما او را به بیمارستان رساندیم تا پزشکان از او
 MRIبگیرند و مطمئن شوند که سکته نکرده است .االن
هم نمیدانیم قرار است چه اتفاقی بیفتد و آیا این آرامش
قبل از طوفان است یا نه! و چه چیزی در انتظار اوست».
میرزا علی واعظزاده که به همراه همســرش سال ۱۹۹۷
وارد کانادا شــدند؛ چندین بار از اداره مهاجرت این کشور
درخواست اقامت کرده بود ،اما به دلیل سوابقش در ساواک؛
درخواست خودش رد و همسرش پذیرفته شده بود.
ســیبیبی به نقل از مقامات قضایی ادعــا کرده بود که
میرزاعلی پرونده هشت هزار نفر را در ساواک به مقامات
باال ارجاع داده؛ در حالی که میدانســته جان آنها را به
خطر میاندازد و یا در معرض شکنجه قرارشان میدهد؛
ادعایی که البته از طرف کارشناسان با پرسش و تردیدهای
زیادی مواجه است.
مارال کریمی ،محقق علوم اجتماعی و متخصص در زمینه
جنبشهای اجتماعی در ایران و خاورمیانه هم میگوید:
«اخراج یک مرد  ۸۵ســاله از کانادا به ایران ،کشــوری با
ســوابق حقوق بشری کامال مشــکوک ،فاقد قوه قضائیه
مستقل و عادالنه ،بسیار تکان دهنده است .جامعه ایرانی از
شنیدن پرونده میرزاعلی متعجب شدهاند .هیچ راهی وجود
ندارد که بدانیم چه اتفاقی قرار است برای او بیفتد ،اما این
احتمال وجود دارد که دولت جمهوری اســامی تصمیم
بگیرد از او نمونهای برای ترساندن دیگران بسازد».
عرفان قانعیفرد ،پژوهشگر تاریخ ،که با اعضای ردهباالی
ساواک – همچون پرویز ثابتی ،رییس اداره امنیت داخلی
ساواک و عیسی پژمان ،مامور ساواک در عراق -مصاحبه
داشــته که به صورت کتــاب نیز چاپ شــده ،ادعاهای
مقامات کانادایی را به چالش کشیده و در فیسبوک خود
استداللهایی را مطرح کرده و مدعی شده که «این خبر
چند درز امنیتی و اغراق بیربط دارد» .گزیدهی استدالل
قانعیفرد این است:
« -ایشان ساواکی نبوده است و مطلقا کسی از افرادساواک
وی را نمیشناسند .من با افراد شاخص ساواک در کانادا و
آمریکا و اروپا حرف زدم .کسی وی را نمیشناسد ،حتی به
احتمال ضعیف یک مخبر یا منبع هم نبوده.
 گفته شده این آقا مدعی شده که  ۶سال در ساواک کارکرده اســت .اما ساواک ،کارمند مقطعی نداشته که طول
خدمتش فقط  ۶سال باشد .در ساواک کسی در سن ۴۲
سالگی هم استخدام نمیشد ،مگر منبع خاص.
 ادعا شد که ایشان  ۲۰هزار پرونده زیر دستش بوده ،اگرزمان را حساب کنید سالی  ۳۳۳۳پرونده را بازبینی کرده،
یعنی با احتساب جمعهها و تعطیالت روزی  ۱۳پرونده ،که
بسیار مسخره است ،کارمند اداره ثبت احوال هم روزی ۱۳
شناسنامه صادر نمیکند».
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deducted from the negotiated price before taxes. No cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Some restrictions apply. Please see dealer for full details. Offer is subject to change without notice. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price
for 2021 Forte GT Limited (FO849M)/2021 Sportage SX (SP757M)/2021 Seltos SX Turbo (SL855M) is $28,995/$39,995/$32,695. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None
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navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first three years from the day the vehicle is first registered. Monthly subscription may be applicable after the
free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca
or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Corporation.
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طی  40سال اخیر
نرخ تورم در آمریکای شمالی سابقه نداشته است
ایرونیــا -هزینه های زندگی در حال
حاضر با سریع ترین سرعت خود در
تقریبا  40سال اخیر در حال افزایش
اســت و داده های منتشــر شده از
آمریکا در روز جمعه نشــان می دهد
که نرخ تورم این کشور در ماه گذشته
به  6.8درصد رسیده است.
اداره آمار کار آمریکا روز جمعه اعالم
کرد کــه هزینه های بــاالی بنزین،
ســرپناه ،غــذا و وســایل نقلیه نو و
دست دوم ،بزرگترین عوامل رسیدن
نرخ تورم به باالترین حد آن از ژوئن
 1982بوده اند.
داده های کانــادا برای ماه نوامبر نیز
حکایت دارد نــرخ تورم همچنان در
نرخ  4.7درصد که ماه گذشته آن را
ثبت کرد،باقی مانده است.
در حالی که این رقم مطابق انتظارات
اقتصاددانــان بــوده ،امــا بهرحال
چشمگیر اســت .دالیل افزایش تورم
در سراسر جهان پیچیده است اما به
ترکیبی از نقدینگی محرک بی سابقه
دولتــی و نرخ های بهــره پایین بی
ســابقه خالصه می شود که در تضاد
با افزایش تقاضای مصرف کننده برای
کاالها و خدمات در زمانی که برخی از
عرضه ها کاهش یافته است.
پاندمی ،تولید و ارسال کاال را سختتر
کرد ،اما با گذشــت بیش از یک سال
از قرنطینه در سراسر جهان ،مصرف
کنندگان روی مقادیــر فراوانی پول
نقد نشسته و در حال خرج کردن آن
هستند.
ایــن امر قیمت همه چیــز از جمله
مســکن و نفت را باال می برد ،حتی
زمانی که منابع برای چیزهایی مانند
اتومبیــل ،کاالهــای خانگی و حتی
اســباب بازی های کودکان نیز کم
شده است.
تورم باال به این معنی است که هزینه
تقریبا همه چیز در حال افزایش است
و درآمدها به اندازه کافی برای جبران
آن افزایش نمی یابد.
داده های دستمزد از اداره کار آمریکا
نشان می دهد که میانگین دریافتی
کارگران تمام وقت بخش خصوصی
در این کشور در نوامبر 29.61 ،2020
دالر در ساعت بوده و این رقم در ماه
گذشته به  31.03دالر افزایش یافته
است.
ایــن افزایش حــدودا  4.7درصدی
است؛ به این معنی که هزینه زندگی
برای کارگران معمولی حقوق بگیر 40
درصد سریعتر از دستمزد پرداختی به
آنها افزایش می یابد.
در همــان دوره در کانادا ،مرکز آمار

کانادا گزارش می دهد که متوســط
درآمــد کارگران در نوامبر گذشــته
 29.60دالر در ساعت و  30.40دالر
در سال جاری بوده است .این افزایش
 2.7درصدی – و تورم تقریبا دو برابر
آن یعنی  4.7درصد است.
ســال گواتیری ،اقتصــاددان بانک
مونتریال با بیان این نکته که “انتظار
اندک تســکین کوتاهمدتی را دارد” و
با وجــودی که حتی نرخ به اصطالح
اصلی تــورم که اقالم ناپایداری مانند
قیمت موادغذایــی و انرژی را حذف
می کند ،در حال حاضر با ســرعت
تقریبا پنج درصــد در حال افزایش
است ،معتقد است که تورم تا مدتی
باقی خواهد ماند.

اما گواتیری میگوید کــه ارقام روز
جمعه تقریبــا به طــور قطع باعث
میشــود که نرخهای باالتر زودتر از
موعد مقرر بیایند:
«دولت فــدرال حق انتخاب چندانی
ندارد جز اینکه برای احتمال افزایش
نرخ بهره خیلــی زودتر از آنچه چند
ماه پیش برنامه ریزی کرده بود آماده
شود».
لزلی پرستون از تی.دی بانک با این
ارزیابی موافق اســت و در یادداشتی
به مشتریان گفت که اگرچه بخشی
از تورم ممکن اســت موقتی باشد ،از
آنجایی که این تقاضا ناشی از افزایش
کوتــاه مدت تقاضا بــرای چیزهایی
مانند سفر است ،همچنان “فشارهای

قیمتی قوی در طیف گسترده ای از
دسته بندی ها وجود دارد”.
او با اشــاره به تاریخ موسیقی پاپ و
آهنگ پرطرفدار سال  1982مایکل
جکســون با تــم زامبی گفــت« :از
زمان انتشــار آلبوم  Thrillerتاکنون
فشــارهای تورمی در آمریکا اینقدر
قوی نبوده است».
و این بدان معناســت کــه مصرف
کنندگان بدهکار بایــد خود را برای
چیزی به همان اندازه ترسناک آماده
کنند که به زودی به سرشان خواهد
آمد.
او گفــت« :افزایش مجــدد قیمت
اجناس چندان دور از انتظار نخواهد
بود.

دولت جاستین ترودو و بانک مرکزی
کانادا روز دوشنبه  ۱۳دسامبر توافق
کردند به رغم افزایش شدید قیمتها
و کمبــود نیــروی کار در ماههــای
گذشــته ،نرخ تورم هدف ساالنه در
کشــور را بین  ۱تا  ۳درصد طی پنج
سال آینده حفظ کنند.
به گزارش هفته ،به نقل از رادیو کانادا،
هر پنج ســال یک بار ،دولت فدرال و
بانک مرکزی کانادا بــرای تجدید و
جهت دهی دوباره به سیاســتهای
پولی کشور مطابق با شرایط اقتصادی
حاکم بــر کشــور و پیشبینیهای
اقتصادی کارشناسان ،تشکیل جلسه
میدهند.
در نسخه جدید سیاست پولی کانادا
بــرای دوره  ۲۰۲۲-۲۰۲۶کــه روز
دوشنبه ارائه شــد ،کریستیا فریلند
وزیــر دارایی و تیــف ماکلم رئیس
بانک مرکزی کانادا ،بــه منظور باال
نگه داشــتن قدرت خرید شهروندان
کانادایــی ،بر ســر حفظ نــرخ تورم
هدف ساالنه بین  ۱تا  ۳درصد توافق
کردند .در دوره پساکرونا تحت تاثیر
تالشها برای احیای رشد اقتصادی
کشور ،شرایطی ایجاد شده است که
خانوارهای کانادایی مجبور هســتند
برای تامین نیازهای اساســی خود از
جمله غذا ،پوشــاک یا حمل و نقل
هزینههای بیشتر و بیشتری بپردازند.
خانم فریلند تاکید کــرد« :در میان

کشــورهای گروه  ۷کانــادا از حیث
احیای فعالیتهای اقتصادی در رده
دوم قرار میگیرد .شــمار کســب و
کارهــای فعال در کانادا حتی از دوره
ماقبل پاندمی هم فراتر رفته است».
وزیر دارایی کانادا خاطر نشــان کرد
 ۱۰۶درصد مشــاغلی کــه در دوره
پاندمی در کشور از بین رفته بود ،احیا
شده است.
بانک مرکزی کانادا برای مهار افزایش
قیمتها ،قطعا اقدامات و تدابیر خود را
بر مبنای نرخ  ۱۲ماهه افزایش شاخص
قیمت مصرف کننده اســتوار خواهد
کرد اما در حال حاضر میکوشــد به
گونهای عمل کند که سیاستهایش
بــه افزایش حداکثری نرخ اشــتغال
منجر شــود .این بدان معناست که
بانک مرکزی میتواند نرخ باالی تورم
(فراتر از محدودیتهای تعیین شده)
را بیشتر از حد معمول تحمل کند تا
سطح اشــتغال را در باالترین سطح
حفظ کند .این سیاست بانک مرکزی
با رویکردی که قبال داشت ،متفاوت
است.
لحاظ کردن شــاخصهای مرتبط با
اشتغال در محاسبات و پیشبینیهای
بانک مرکزی ،تغییر قابل توجهی در
ماموریت عالیترین نهاد پولی کانادا
محسوب میشــود که از سال ۱۹۹۵
دستنخوره باقی مانده است.

افزایش  1000دالری هزینه خواروبار یک خانواده متوسطچهار نفره کانادایی در سال آینده
ایرونیا -بر اساس برآوردهای آخرین
نســخه از گزارش قیمت مواد غذایی
کانادا که در هفته گذشته منتشر شد،
قیمت مواد غذایی در سال  2022بین
پنج تا هفت درصــد افزایش خواهد
یافت و ســاالنه  1000دالر به قبض
خواروبار یک خانواده متوســطچهار
نفره اضافه خواهد شد.
این تحقیق نشان میدهد که قیمت
وعدههای غذایی رستورانها ،لبنیات،
ســبزیجات و نانواییها بــا افزایش
پیشبینیشــده بین پنج تا هشــت
درصد ،بیشــترین ضربه را به درآمد
کاناداییها وارد میکند.
این افزایش کلی که بین پنج تا هفت
درصد پیش بینی می شود ،باالترین
میزان پیش بینی شده در این گزارش
اســت که تورم مواد غذایی را در 12
سال گذشته پیش بینی کرده است.
یک خانواده چهار نفره ساالنه 14767
دالر بــرای غذا هزینه می کند که در

مقایسه با ســال  2021تا  966دالر
افزایش یافته است .این برآورد صرفا
بر اساس هزینه مورد انتظار خواروبار
اســت و شــامل وعده های غذایی
رستوران نمی شود.
این گزارش میگوید خانوارهایی که
به پلتفرمهای خواروبارفروشی آنالین
و خدمــات تحویل متکی هســتند،
میتوانند انتظار داشــته باشــند که
رقمی بین دو تا هشت درصد بیشتر
بپردازند.
پیشبینی افزایش بیشتر قیمت مواد
غذایی در حالی صورت میگیرد که
کاناداییهــا در حال حاضر با افزایش
ســریع رقم قبوض خواروبار دست و
پنجه نرم میکنند .نرخ رسمی تورم
مواد غذایی کانادا که توسط مرکز آمار
کانادا اندازه گیری شــد ،در اکتبر به
 3.8درصد رسید.
اما قیمتهای بــاالی انرژی ،کمبود
نیروی کار ،مســئله زنجیره تامین و

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

هایﻼیت ،کوتاه
رنﮓ ریشه ،بند و ابرو

کردن (خانمها)

ﻟﻄفا برای تﻌیین وقت با ما تماس بﮕیرید

تاثیر رویدادهای نامطلوب آبوهوایی
مرتبط با تغییرات اقلیمی در ســال
آینده منجر به افزایش حتی شدیدتر
قیمتها بــرای بســیاری از گروهها
خواهد شد.
مالیات کربن کانادا که قرار اســت از
 40دالر در هر تن در سال  2021به
 170دالر در هر تن تا ســال 2030

افزایش یابد ،عامل دیگری اســت که
هزینه های حمل و نقل مواد غذایی
را افزایش می دهد.
کانادایی ها می توانند انتظار داشــته
باشند که قیمت منوها بین شش تا
هشــت درصد در سال آینده افزایش
یابد ،زیرا رســتوران هــا همچنان با
افزایــش هزینه های ورودی و بحران

استخدام دست و پنجه نرم می کنند.
هنگامی که صحبــت از محصوالت
لبنی می شــود که انتظــار می رود
قیمت آنها نیز بین شــش تا هشت
درصد افزایش یابد ،پیش بینی های
این گــزارش بازتابــی از بیانیه اخیر
کمیسیون لبنیات کاناداست که پس
از اطالع از این موضوع که هزینه های
تولید بیشــتر از درآمد مزرعه است،
افزایش قیمت را توصیه کرد.
این کمیســیون در مــاه اکتبر اعالم
کرد که قیمت پرداختیبه کشاورزان
بابت شیر در سال آینده را  8.4درصد
افزایــش خواهد داد؛ تصمیمی بحث
برانگیز که تحقیقات گلوبال نیوز نشان
داد برمبنای روشــی غیرعادی برای
تعیین قیمت ها صورت گرفته است.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،قیمت
سبزیجات احتماال بین پنج تا هفت
درصد و قیمت تمام شده محصوالت
نانوایی نیز افزایش خواهد یافت.

ﺑﺎزرس ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺻﺎﻧﻌﯽ
Certified Home Inspector
M.Arch

Architect

778-708-0520

I care about your Health, Safety, and Investment.

ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
اراﺋﮫ ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻮاﻗﺺ و اﺷﮑﺎﻻت ﻓﻨﯽ

Flat Iron --- Brushing
»نورت ونکوور«

توافق اتاوا و بانک مرکزی برای حفظ
تورم هدف  ۲درصدی ساالنه

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

604-219-6202

www.abchibc.com

ASTTBC PI0534
CPBC Licence 76927

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse
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هشدار دولت فدرال کانادا:

از سفرهای غیر ضروری
به خارج از کشور خودداری کنید
وزیر بهداشــت ،ژان ایو دوکلوس ،از
کاناداییهایی که قصد سفر به خارج
از کشور را دارند خواست که سفرشان
را لغو کنند ،زیرا سویهی بسیار قابل
انتقال اومیکرون در حال پیشروی در
سراسر جهان است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«سیبیســی» ،اواخ رروز چهارشنبه
 ،دولت فدرال دســتورالعمل ســفر
خود را تغییر خواهــد داد تا به طور
رسمی به کاناداییها توصیه کند فعال
از ســفرهای غیر ضروری به خارج از
کشور خودداری کنند.
دوکلوس گفت« :به کسانی که قصد
سفر داشتند ،به وضوح میگویم که
اکنون زمان ســفر نیست .گسترش
سریع سویهی اومیکرون در مقیاس
جهانی باعث میشود ما از بدترینها
بترسیم».
عالوه بر هشدار سفر ،دوکلوس گفت
که دفتر بهداشــت عمومــی کانادا
( )PHACبرنامــه آزمایش اجباری
ورود در فرودگاههای این کشــور را
افزایش خواهد داد.
هفته گذشته ،دولت فدرال اعالم کرد
که مسافران ورودی ،از مقاصد خارجی
غیر آمریکایی ،به هنگام ورود به کانادا،
آزمایش کووید ۱۹-باید بدهند .این
آزمایش جدید عالوه بر آزمایش قبل
از عزیمت است که همه مسافران باید
پیش از عزیمت به کانادا انجام دهند.
عمر الغبرا ،وزیر حمل و نقل ،در پاسخ
به این ســوال که آیا برنامه آزمایش
ورود برای افرادی که از ایاالت متحده
میآیند اعمال خواهد شد ،گفت که
دولت بــه طور مداوم در حال ارزیابی
مجدد وضعیت است.
الغبرا افزود« :زمانی که احساس کنیم
باید سیاستهای خود را تغییر دهیم،
آن را در اســرع وقت اعالم خواهیم
کرد .در حــال حاضر ،این را زیر نظر
داریم».
نخســتوزیر جاســتین ترودو روز
چهارشــنبه در صحبــت کوتاهــی
بــا خبرنــگاران ،قبــل از اعــام
محدودیتهــای ســفر گفــت که
کاناداییها باید هنــگام برنامهریزی
برای تعطیالت محتاط باشند.
تــرودو در ادامه افــزود« :کاناداییها
ماهها حواسشــان به کووید ۱۹-بوده
اســت .مردم میداننــد چگونه کار
درست را انجام دهند .آنها باید هوشیار
باشند و در مورد کریسمس تصمیمات
دقیق بگیرند».
با افزایش تعــداد موارد اومیکرون در
برخی از نقاط کشور ،مقامات فدرال

و استانی در حال بررسی مجموعهای
از محدودیتهــا بــرای حفظ میزان
ابتالهای جدید در سطح قابل کنترل
هستند.
در میــان ایــن محدودیتهــا
محدودیتهایــی بــرای ســفرهای
خارجــی وجــود دارد – حوزهای که
دولت فدرال در آن صالحیت روشنی
دارد.
هنوز مشــخص نیســت که اتاوا در
تالش برای محدود کردن ســفرهای
خارج از کشــور تا کجا پیش خواهد
رفت .آن هم در زمانی که تنها  ۱۰روز
تا کریسمس باقی مانده است.
با توجــه به برنامهریــزی دهها هزار
کانادایــی برای ســفر به خــارج از
کشــور در هفتههای آینده ،هرگونه
محدودیت جدید میتواند برنامههای
تعطیالت را نابود کند.
ژان ایــو دوکلوس ،وزیر بهداشــت،
هفته گذشته درباره دردسر به هنگام
بازگشت هشدار داده بود.
دوکلــوس روز جمعــه گفتــه بود:
«کاناداییهایی که به فکر ســفر به
خارج از کشور هستند باید بدانند که
وضعیت خارج از کشور هم خطرناک
و هم ناپایدار است .آنها همچنین باید
بدانند که بازگشت به کانادا احتماالً با
تاخیر و دردسر همراه خواهد بود».
چندین منبع به سیبیســی و رادیو
کانادا گفتهاند که انتظار میرود دولت
توصیهها علیه سفرهای بینالمللی غیر
ضروری را تمدید کند .این توصیهها
برای بیشــتر موارد همهگیری وجود
داشــت ،اما در ماه اکتبر بیسروصدا
لغو شد.
منابع میگویند اقدامات بسیار شدید
توسط نخســتوزیران و نخستوزیر
ترودو طی تماســی مورد بحث قرار
گرفته اســت .آنها در مــورد اجرای
ممنوعیت تمام سفرهای خارجی غیر
ضروری به کانادا – از جمله ســفر از
ایاالت متحده – و قرنطینه و اقدامات
آزمایشی سختتر برای مسافرانی که
اجازه ورود به کانادا را دارند ،از جمله
کاناداییهای بازگشــته و مقیم دائم،
صحبت کردهاند.

اختصاص بودجه  ۴/۵میلیارد دالری دولت فدرال
برای مبارزه با سویه اومیکرون
روز سهشــنبه ،کریســتیا فریلند در
ارائه دومین بهروزرســانی اقتصادی
و مالــی خود بهعنــوان وزیر اقتصاد
تالشهــای دولــت برای مبــارزه با
کووید و درعینحال تمرکز بر بهبود
اقتصادی کشــور را نشان داد .در این
بهروزرسانی ،دولت فدرال  ۴/۵میلیارد
دالر برای مبارزه با ســویه اومیکرون
اختصاص دادهشده است.
از این  ۴/۵میلیارد دالر ۵۰۰ ،میلیون
دالر برای مدیریت فشــارهای ناشی
از محدودیتهای مرزی و مسافرتی
اســت و چهــار میلیــارد دالر برای
صنایعی مانند مشاغل گردشگری و
هتلداری در نظر گرفتهشــده که در
صورت افزایش موارد اومیکرون آسیب
بیشتری خواهند دید.
سایر کمکهای کووید پیشنهادشده
در برنامــه بهروزرســانی اقتصادی
عبارتاند از:
*  ۱/۷میلیــارد دالر بــه ســازمان
بهداشــت کانادا و آژانس بهداشــت
عمومی کانادا برای کمک به استانها
و مناطــق در گرفتــن آزمایشهای
سریع کووید۱۹
* دو میلیارد دالر طی دو ســال ،از
ســال  ،۲۲-۲۰۲۱برای تــدارکات،
هزینههــای عملیاتی و بــرای تهیه
روشهای درمانی.
* یک اعتبار مالیاتی قابلاســترداد
جهت بهبود تهویه و کیفیت هوا برای
مشاغل کوچک
*  ۱۰۰میلیون دالر به اســتانها و
مناطق ،و  ۱۰میلیــون دالر به ملل
اولیه برای بهبود تهویه مدارس
*  ۷۰میلیون دالر طی سه سال برای
بهبود تهویه ساختمانهای عمومی
 ۳۰میلیون دالر طی سه سال ،از سال
 ،۲۳ – ۲۰۲۲جهت تطبیق فضاهای
عمومــی بــا الزامــات فاصلهگیری
اجتماعی
گسترش پرشتاب اومیکرون در کانادا

دفتر بهداشت همگانی کانادا ()PHAC
روز جمعــه  ۱۰دســامبر دادههای
مدلســازی جدیدی منتشر کرد که
نشــان میدهد ســطوح کووید۱۹-
ممکن اســت در هفتههای آینده در
بحبوحه موج مداوم عفونتهای دلتا
و تهدید فزاینده اومیکرون با نزدیک
شدن به تعطیالت سریع افزایش یابد.
مقامات بهداشــتی در انتاریو تأیید
کردند که اومیکرون اکنون  ۱۰درصد
از کل موارد مثبت در استان را تشکیل
میدهد و به زودی میتواند به سویه
غالب در گردش تبدیل شود.

در کبک ،مقامات گفتهاند هنوز هیچ
مدرکی مبنی بر انتقال گســترده در
جامعه وجود ندارد.
بریتیش کلمبیــا برنامههای خود را
برای گسترش تزریق تقویتکنندهها
در این هفته اعالم کرد ،زیرا مقامات
چندین مورد جدیــد از اومیکرون را
گزارش کردند.
اما از آنجایی کــه دادههای جدیدی
از کانادا و در ســطح جهان در مورد
توانایی اومیکرون برای انتقال سریع
و اجتناب نسبی از مصونیت در برابر
واکسیناســیون و عفونتهای قبلی
به دســت میآید ،نشــانهها گویای
آن هســتند که واکسنها همچنان
محافظت قابل توجهی در برابر بستری
شدن در بیمارســتان و مرگ ایجاد
میکنند.
فایــزر نتایــج حاصــل از دادههای
آزمایشــگاهی را این هفته اعالم کرد
که نشــان میدهد سه دوز از واکسن
کوویــد ۱۹-آن بــه طــور مؤثری
اومیکرون را خنثی میکند.
اما آنچه بسیار کمتر مورد توجه قرار
گرفــت این واقعیت بــود که دو دوز
واکســن همچنان محافظت قوی در
برابــر کرونای شــدید ارائه میدهد،
بــه این معنی کــه افزایــش موارد
اومیکرون در کشورهایی با نرخ باالی
واکسیناســیون ،مانند کانادا ،ممکن
است ســامانهی بهداشت و درمان را
مختل نکند.
کمیته ملی مشــاوره ایمنســازی
( )NACIدر اوایــل ایــن مــاه اکیدا ً
توصیه کرد که به همه کاناداییهای
باالی  ۵۰سال واکسن تقویتکننده
تزریق شود.
امــا در حالــی که اکثر اســتانها و
مناطق تقویتکنندهها را به گروههای
سنی بیشتری گسترش دادهاند ،تنها
تعداد معــدودی از آنها بــه زیر ۵۰

سال رســیدهاند – از جمله منیتوبا،
سرزمینهای شمال غربی ،یوکان و به
زودی ،انتاریو.
امــا کارشناســان معتقدنــد کــه
تقویتکنندهها به تنهایی کانادا را از
تهدید اومیکرون در امان نمیگذارند
– حتی اگر احتماالً مزایای بیشتری
برای متوقف کردن شــیوع داشــته
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باشند.
بیش از  ۲۰درصــد از کاناداییهای
واجد شرایط هنوز واکسینه نشدهاند –
و این تعداد در ایاالت متحده نزدیک
به  ۴۰درصد اســت ،بــه این معنی
که در صــورت اوجگیری اومیکرون،
بخشهای زیــادی از جمعیت بدون
محافظت باقی میمانند.

با افزایش موارد ابتال به امیکرون،
بریتیش کلمبیا محدودیتهای بیشتری
را در نظر می گیرد
ایرونیا -از آنجاییکه بریتیش کلمبیا  44مورد ابتال به واریانت بسیار مسری
امیکرون کووید و پیش بینی های دلهره آور گسترش سریع آن را گزارش
کرده ،افســر بهداشت استان روز سه شنبه هشدار داد که بی سی در حال
بررسی اعمال کنترل های شدیدتر در رویدادهای عمومی قبل از تعطیالت
است .دکتر بانی هنری گفت انتقال این واریانت اکنون در جامعه کم است،
اما بسته به میزان تولید مثل امیکرون و اینکه چقدر میتواند از واکسنهای
فعلی فرار کند ،عفونتهای روزانه میتواند به  2000نفر در روز در طی شش
هفته برســد« :چیزی که من در حال حاضر به مردم می گویم این است
که به کاری که در تعطیالت انجام می دهید ،از نظر دورهم جمع شدن با
دیگران به خصوص دورهمی های اجتماعی بزرگ با افرادی از مکان هایی
که از وضعیت واکسیناسیون آنها اطالعی ندارید ،دوباره فکر کنید».
بی سی در روز سه شنبه  519مورد جدید کووید 19را گزارش کرد ،اما هیچ
مورد مرگ جدیدی مشاهده نشد.
هنری گفت که استان در حال بررسی این نکته است که آیا معیار  50نفری
برای لزوم ارائه گواهی واکسیناسیون و طرح های ایمنی در اکثر رویدادهای
عمومی را کاهش دهد یا خیر.
او گفت مقامات بهداشــتی میدانند که کووید در مکان های سرپوشیده
راحتتر پخش میشود؛ مانند پارتی های خانگی اخیر در دانشگاه ویکتوریا
که تاکنون منجر به شیوع بیماری با  ۱۲۴مورد تایید شده ،از جمله چهار
مورد ابتال به واریانت امیکرون شده است:
«ما دیدهایم که با پارتی گرفتن چه اتفاقی میافتد ،حتی اگر مردم واکسینه
شوند .ما باید در مورد نحوه برخورد با تعطیالت پیش رو فکر کنیم».
هنری و آدریان دیکس ،وزیر بهداشت هشداری مبنی بر «محتاط بودن»
در مورد گردهمایی در تعطیالت همراه با بهروزرسانی منظم کووید ،از جمله
پیــش بینی های دلهره آور از امیکرون را ارائه کردند ،همچنان که ســایر
استان ها اقدامات سخت گیرانه تری را مطرح می کردند.

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

ﺗﻠﻔﻦ604-980-7474 :

Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489
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انتاریو یکی از آخرین استانهایی است
که امکان دریافت دوز تقویتکننده را
به گروههای سنی بیشتری گسترش
داده و اعالم کرده که ساکنان  ۱۸سال
و باالتر از چهارم ژانویه میتوانند نوبت
سومین دوز خود را رزرو کنند.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«ســیتیوی» ،این مــدت کوتاهی
پس از انتشــار شــیوهنامهی تازهی
کمیته ملی مشاوره ایمنسازی کانادا
دربارهی دوزهای تقویتکننده انجام
میشود .از آنجایی که افراد بیشتری
واجد شــرایط زدن سومین دوز خود
هســتند و تعداد موارد اومیکرون در
کانادا همچنان در حال افزایش است،
این احتمال وجود دارد که کاناداییها
بیشتر و بیشتر به این فکر کنند که
چه نوع واکسنی باید بزنند.
در حــال حاضر ،فقط واکســنهای
امآرانای برای استفاده به عنوان دوز
ســوم در کانادا مجاز هستند که این
شامل فایزر-بیونتک و مدرنا میشود.
کارشناســان میگویند تا زمانی که
واکســن امآرانای باشد مهم نیست
که کدام یــک از ایــن دو به عنوان
تقویتکننده زده میشود.
دکتر زاهــد بات ،همهگیرشــناس
بیماریهای عفونی مستقر در واترلو
در اونتاریو است .در حالی که دادهها
در مــورد اثربخشــی تقویتکننده
همچنان در حال کامل شدن هستند،
او گفت که شکافی کافی برای نشان
دادن عملکرد بهتر یک تقویتکننده
نسبت به دیگری وجود ندارد.
بــه گفته بات ،از آنجایــی که هر دو
نوع واکسن یکساناند ،مخلوط کردن
دوزها نیز اشکالی ندارد ،مانند تزریق
واکسن تقویتکننده مدرنا پس از دو
دوز فایزر یا بالعکس.
واکســن تقویتکننــده فایزر حاوی
دوز کامل واکســن معمولــی یا ۳۰
میکروگــرم اســت .در همین حال،
واکســن تقویتکننده مدرنا حاوی
 ۵۰میکروگرم است که نیمی از دوز
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فایزر یا مدرنا

کدام دوز تقویتکننده

را بزنیم؟

معمول واکســن است .به گفته بات،
علیرغم تفاوت در مقادیر ،این واقعیت
که هر دو نوع واکســن یکساناند به
این معنی است که میتوان به راحتی
از یکی در ترکیب با دیگری استفاده
کرد.
آنها از فناوری همسان ،فناوری واکسن
امآرانای ،استفاده میکنند .به همین
دلیل است که میتوان آنها را به جای
یکدیگر به کار برد.
با این حال ،برای افراد  ۱۸تا  ۲۹ساله،
کمیته ملی مشاوره ایمنسازی کانادا
پیشنهاد میکند که دوز تقویتکننده
واکسن فایزر باشد.
او با اشــاره به عــوارض جانبی نادر
واکسن کووید ۱۹-که میتواند باعث
التهاب شود ،گفت[« :فایزر] عوارض
جانبــی زیادی ماننــد پریکاردیت و
میوکاردیت ندارد ،که در میان افرادی
که مدرنا میزنند این کمی بیشــتر
است».

چرا زدن دوز تقویتکننده
مهم است؟
با پیدایش ســویهی تازهی اومیکرون نیاز به دوزهای تقویتکننده در
کانادا برای افزایش محافظت ،به ویژه در میان افراد آســیبپذیر ،بیشتر
شده است.
به گزارش هفته و به نقل از «سیبیســی» ،کانادا ،طی دو هفته پس از
شناسایی این ســویه ،شاهد ظهور دهها مورد اومیکرون بوده و دادههای
جدید از سراســر جهان مقامات بهداشت عمومی را برای نشانههایی از
شیوع گستردهتر در این کشور آماده کرده است.
اما در حالی کــه نگرانیهای فزایندهای در مورد تهدید اومیکرون وجود
دارد ،عالئم اولیه امیدوارکنندهای نیز دیده میشــود که نشان میدهد
ممکن اســت اومیکرون مانند انواع قبلی بیماری شدیدی ایجاد نکند و
تقویتکنندهها ممکن است در کاهش سرعت گسترش آن موثر باشند.
گزارشی جدید از مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایاالت متحده
نشان داد که از  ۴۳مورد اومیکرون شناسایی شده در  ۲۲ایالت در اوایل
دســامبر ،تنها یک نفر نیاز به بستری کوتاهمدت در بیمارستان داشت و
هیچ مورد مرگ و میر ناشی از آن گزارش نشده است.
آفریقای جنوبی هفته گذشته تقریباً رکورد باالیی در عفونتهای روزانه
گزارش کرد ،اما دانشمندان هنوز شواهدی مبنی بر اینکه اومیکرون باعث
بیماری جدیتری میشود ،مشاهده نکردهاند ،که این میتواند نشانهای از
روند اتفاقات آینده باشد یا تأخیر در تأثیر واقعی آن در آنجا.
البته ،نگرانی واقعی جمعیتهای واکسینه نشده است.
گزارشی جدید از بریتانیا ،انتقال گسترده اومیکرون در جامعه و نرخ باالتر
عفونتهای مجدد و شــیوع خانگی را در مقایسه با دلتا تأیید کرد – با
پیشبینی بیش از یک میلیون مورد اومیکرون در ماه آینده! با این حال،
ق تقویتکنندهها تقریباً ۷۰
این گزارش همچنین نشان میدهد که تزری 
تا  ۷۵درصد محافظت در برابر بیماری خفیف از اومیکرون را میدهد.
دکتر ایزاک بوگوچ ،پزشــک بیماریهای عفونی و عضو کارگروه واکسن
کووید ۱۹-انتاریو ،گفته است« :در حالی که دادهها کامل نیستند ،و البته
هنوز سواالت زیادی باقی مانده است ،همه پیکانها به این سمت نشانه
رفتهاند که دو دوز واکسن همچنان بسیار مفید خواهد بود – اما سه دوز
واکسن بهتر خواهد بود .باید فوریتی در تزریق دوزهای سوم وجود داشته
باشــد ،به ویژه در حال حاضر که فصل تعطیالت در پیش است و تعداد
فزایندهای از موارد اومیکرون در کشور خواهیم داشت».

بــه گفتــهی کمیته ملی مشــاوره
ایمنســازی کانادا ،بیمارانی که دوز
دوم فایزر دریافت کردند ،نســبت به
افــرادی کــه دوز دوم مدرنا دریافت
کردنــد ،میزان کمتــری از عوارض
جانبی میوکاردیــت و پریکاردیت را
گزارش کردند .شواهد مربوط به دوز
تقویتکننده مدرنــا در حال حاضر
محدود است.
برای بزرگساالن  ۷۰ســال و باالتر،
و همچنین افــرادی که دارای نقص
ایمنی هستند یا در خانههای مراقبت
طوالنیمدت برای سالمندان و سایر
مکانهای جمعی زندگی میکنند ،هر
دو فایزر و مدرنا به عنوان تقویتکننده
توصیه میشوند .بر اساس توصیههای
کمیته ملی مشاوره ایمنسازی کانادا،
هر فردی در این گروهها که مدرنا را
به عنــوان تقویتکننده میزند ،باید
دوز کامل واکسن را به جای نصف دوز
دریافت کند.
به گفته دکتر متیو اوتون ،متخصص
بیماریهای عفونی در بیمارســتان
عمومی یهودی و دانشگاه مک گیل
در مونترال ،گفت کــه عالوه بر این،
برای افرادی که با واکسن کووید۱۹-
مبتنــی بر ناقل ویروســی – دو دوز
استرازنکا یا یک دوز منفرد جانسون
و جانسون – شروع کردند ،بهتر است
که دوز تقویتکننده واکسن امآرانای
بزنند.
او گفت کــه برای هرکســی که در
گذشته عوارض مربوط به دوز واکسن
امآرانای را تجربه کرده اســت یا در
حال حاضر نمیتواند به آن دسترسی
داشــته باشــد ،به جای آن واکسن
مبتنــی بر ناقل ویروســی به عنوان
تقویتکننده توصیه میشود.
برای کسانی که دو دوز فایزر یا دو دوز
مدرنا زدهاند ،برخی از پزشکان توصیه
میکنند که همان برند امآرانای را به
عنوان تقویتکننده نیز بزنند.
دکتر لیزا بارت متخصص بیماریهای
عفونی و استاد دانشگاه دالهوسی در
هالیفاکس اســت .او این را به عنوان
یک رویکرد “معقــول” برای تعیین
اینکه کدام تقویتکننده باید استفاده
شــود ،توصیف کــرد .او گفت وقتی
بدن ثابت کرد که میتواند واکســن
را تحمل کند ،منطقی است که با آن
ادامه دهیم.
این همچنین برای بیمارانی که یک
دوز واکســن اســترازنکا و یک دوز
واکســن امآرانای زدهاند نیز صدق
میکند .بارت گفــت ،دریافت همان
واکســن امآرانای به عنــوان تزریق
تقویتکننده نیز منطقی است .اما او
همچنین بیماران را تشویق میکند
که مراقب در دسترس بودن باشند.

او گفت« :اگر قرار اســت برای مثال
مدرنا زمان زیادی ببرد زیرا قبال مدرنا
زدهاید و فایزر موجود است ،میتوانید
واکسن فایزر را نیز در نظر بگیرید».
هر واکســن امآرانای که بیشتر در
دسترس است بزنید ،به خصوص اگر
در منطقهای هستید که ممکن است
تعداد زیادی ویروس وجود داشــته
باشد.
بارت گفت« :باید دید که واکســنها

و دوزهای تقویتکننده فعلی چقدر
در محافظــت در برابر نــوع جدید
کووید 19-اومیکرون مؤثر هســتند،
اگرچه مطالعات بیشتر همچنان ادامه
دارد».
یک مطالعه توسط محققان اسرائیلی
نشان میدهد که دو دوز واکسن فایزر
و به دنبال آن یک تزریق تقویتکننده
فایزر محافظت قابل توجهی در برابر
اومیکرون ارائه میدهــد .این نتایج

مشابه نتایج ارائه شده توسط فایزر و
بیونتک در اوایل هفته گذشته است.
دادههای اولیه نشــان میدهد که دو
دوز واکســن فایزر ممکن است برای
محافظــت در برابر عفونــت با نوع
اومیکرون کافی نباشــد .با این حال،
آزمایشهای آزمایشگاهی نشان داد
که دوز تقویتکننده آن در مقایسه با
دو دوز ،سطح پادتنهای ضد ویروس
را  ۲۵برابــر افزایــش میدهد .این
نتایج هنوز مورد بررســی علمی قرار
نگرفتهاند.
اگرچه ممکن اســت این نتایج اولیه
امیدوارکننده به نظر برســند ،بارت
اصرار داشــت که باید منتظر ماند و
دید که چگونه ایــن امر به حفاظت
در دنیای واقعی منجر میشود .او به
پاسخهای ایمنی اضافی در بدن اشاره
میکند که به عنوان مثال سلولهای
تی را در بر میگیرد ،که اندازهگیری
نمیشــوند و همچنین ممکن است
محافظتکنند.
در حالی که بارت گفت این احتمال
وجود دارد که واکسنهای کنونی در
تولید پادتنهــای خنثیکننده برای
مبارزه بــا اومیکرون مؤثر نباشــند،
تأثیری که آنها بر میزان مرگ و میر
و میزان بستری شدن در بیمارستان
بر مبتالیان به نــوع جدید خواهند
داشــت هنوز مشــخص نیست .این
امر همچنین تشــخیص اینکه کدام
واکســن بــرای محافظــت در برابر
اومیکرون مؤثرتر است دشوار میکند.

آن چه اکنون در مورد سویه اومیکرون میدانیم
مــداد -با گســترش ســویه جدید
اومیکرون ،موجی از نگرانی در کانادا
و سایر کشــورهای جهان ایجادشده
که احتمال اعمال شدت محدودیتها
و پروتکلهای بهداشــتی را افزایش
میدهد.
نتایج تحقیقات دانشمندان آفریقای
جنوبی روی سویهی اومیکرون نشان
میدهد موارد جدید ابتال به کووید۱۹
بهطور تصاعدی در حال افزایش است،
اما میزان بستری در بیمارستانها به
ن باقی مانده است.
نسبت پایی 
به نظر میرسد سویه اومیکرون باعث
بیماری شدید نشده و نسبت به انواع
دیگر ،میزان بستری در بیمارستان و
نیازمندی به دســتگاههای اکسیژن
کمتــری دارد امــا در برابــر دو دوز
واکســن فایزر که بهطور گسترده در
آفریقای جنوبی اســتفاده میشود،
مقاومتر است.
در این تحقیق ۲۱۱ ،هزار موارد مثبت
کروناویروس موردبررسی قرار گرفت
که  ۷۸هزار مورد آن اومیکرون بوده
است .نتایج بهدستآمده نشان داد که
خطر بستری شدن در بیمارستان در
میان بزرگساالن مبتال به کووید،۱۹
تــا  ۲۹درصــد کمتر از مــوج اولیه
همهگیری بود کــه در مارس ۲۰۲۰
ظهور کرد .بااینحــال ،این مطالعه
مشــخص کرد که واکسن فایزر تنها
 ۳۳درصد در برابر عفونت ناشی از این
ویروس ایمنی ارائه میدهد که بسیار
کمتر از ســطح ایمنی در برابر سایر
گونههای شناساییشده است.
اما از ســویی دیگر این مطالعه نشان
داد که علیرغم میزان کم شیوع این
سویه در بین کودکان ،احتمال بستری
شــدن این گروه سنی در بیمارستان
حدود  ۲۰درصد بیشتر از سویههای
پیشــین خواهد بود .عالئم کرونای
اومیکــرون در کــودکان بهطورکلی
شامل گلودرد ،گرفتگی بینی و تب به
مدت دو تا سه روز است که پس از سه
روز بهبود مییابد.

گزارشهــای جدید علمی نشــان
میدهد که ســویه جدید اومیکرون
بــا ســرعتی دو برابر ســویهی دلتا
گسترش مییابد .این موضوع بیشتر
به دلیل ترکیبی از مســری بودن و
توانایی طفره رفتــن اینگونه جدید
ویروس کرونا از سیستم دفاع ایمنی
بدن اســت .ظاهرا ً نوع اومیکرون کد
ژنتیکی ویژهای را بهطور مشترک با
ویروس ســرماخوردگی دارد که این
موضوع سبب مسریتر شدن آن شده
اما درعینحال باعث میشود شدت
کرونای ناشــی از ســویه اومیکرون
ضعیفتر باشد.
از ســوی دیگر شــواهدی از افزایش
خطر عفونت مجــدد مرتبط با گونه
نوظهــور اومیکرون وجــود دارد که
نشــاندهنده فرار از ایمنی ناشی از
عفونت قبلی اســت .عفونت مجدد
اخیــر در افرادی رخداده اســت که
اولیــن حملــه آنها با ویــروس در
ل موجهای قبلــی اتفاق افتاده و
طو 
این آمــار در افرادی که عفونت قبلی
در طولموج دلتا داشــتهاند بهمراتب
بیشتر است .در ضمن میزان عفونت
مجدد باال و عفونتهای چندگانه در
افراد واکسینه شده پس از یک دوره
نهفتگی کوتاه سه تا چهارروزه ظاهر
میشــود .بیشــتر عفونتها خفیف
توصیف میشــوند و معموالً طی سه
روز بهبود مییابند .شایعترین عالمت

اولیه گزارششــده خــارش گلو و به
دنبال آن گرفتگی بینی ،سرفه خشک
و درد عضالنی است که بخش پایینی
کمر ظاهر میشود.
به گفته پژوهشگران ،آنتیبادی ناشی
از ابتال بــه کووید ۱۹بــا آنتیبادی
ناشی از واکسیناســیون ،ترکیبی از
آنتیبادیهای قوی را ایجاد میکند
که قادر به شناســایی و از بین بردن
ســویههای جدیــد کرونا هســتند.
بدن فردی کــه به کووید مبتال بوده
و سپس واکسینه میشــود ،نهتنها
مقدار آنتیبــادی را افزایش میدهد،
بلکه کیفیــت آنتیبادی را نیز بهبود
میبخشد که توانایی آنتیبادیها را
برای عمــل در برابر انواع مختلف باال
میبرد .این موضوع نشان میدهد که
قرار گرفتن مکرر در معرض پروتئین
اســپایک به سیســتم ایمنی اجازه
میدهد تا در صورت واکسینه شدن
به کووید ،۱۹بــه بهبود آنتیبادیها
ادامه دهد.
جهشهــای متعــدد در پروتئیــن
اسپایک اومیکرون ممکن است شدت
خنثیســازی از طریق آنتیبادی را
کاهش داده و خطر عفونت مجدد را
افزایش دهد اما سیستم ایمنی بدن با
کمک واکسن همچنان قادر به مقابله
و جلوگیری از ابتال به نوع شــدید و
مرگ است.
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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
17, 2021
8 Issue 1559
• 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 ,
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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
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate of 3.99%/3.99%/2.49%. Total 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 Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary
by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 VENUE Essential manual models with an
ROUND
annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $20,149. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination
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
available on promotional finance offers of in-stock 2021/2022 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original
term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser will pay all principal and interest owing in equal
installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first
weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate
this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with
Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,457. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†^♦^^Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and
Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com
or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers
must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for
complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners.
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صاحبان بیزینس در کانادا
پذیرش مهاجر بیشتر بخشی از طرح بازیابی اقتصادی کانادا
نگاهی به رسانههای
نسبت به افزایش فروش
به فکر دریافت
زبان کشورهای غربی
فارسی
هستند
در سال آینده خوشبین

فیلترهای مشخصی دارند و پیروی از آنها رسانههای
اتباع آمریکا برای فرار از جنگ
فارسیزبان را از ماموریت اصلی خود دور کرده است.
شونداز موارد این رسانهها تا وقتی از چند منبع
می بسیاری
و بازدا شت به کانادا پناهنده در
کاناداتکرار
گویی
نمی
پرژن میرور -پذیرش مهاجر بیشــتر
اجازه
کنند؛تا به
کنــد
منتشرمی
نگیرند دنبال
داخلی خبری را دولت
کمتر از
زنجیرهای
وبسایت
حدودخبر در
بخشی از طرح بازیابی اقتصادی کانادا هفته  -تعداد فزایندهای از بسیار کم و در یک
حکومتاز
تحتاجتماعی
اقتصــادی و
هاینظر
دهــد از
بیرون آید را بیان
تاثیــرات همه
گیریکند.
ایجاد می
پس از بحران همه گیری کووید است شهروندان آمریکایی برای فرار یک درصد است.سپاه و نهادهای امنیتی وثوق
محمدی
رسانهبهای
سرسام آور
افزایش
ایرونیا -با
سخنگوي دادگاه
مجیدکه وزیر
های
اتاق خبر
تواند در
کرد.می
اقداماتی که
دارایی کانادا ،خانم کریستیا از بازداشت یا جنگیدن به کانادا میلیسا اندرسون یکی از
ایجادتورنتو
ویژه در
کاناداودربه
انتاریو
کشوردر
مسکن
ســخنرانی
این
دارایی
وزیــر
فریلند عصر سه شــنبه  ۱۴دسامبر پناهندهمیشوند.
زبانیک
فارسیمن از
مهاجرت کانادا گفت:
کند
اندک
تحولی
خارج از
دیگر
یکی
مهاجرت
“
کرد:
نشان
خاطر
دریافت
جمله
هایی
بازآموزی  ،گزینه
خبر دارم که
 ۲۰۲۱در تازه ترین وضعیت مالی و به گزارش هفته به نقل از پایگاه آمریکایی بزرگسال
ها
های چپ
بابازافسانه
خبرنگاران در
(غیر از
در تاریخ  9بهمن  139۵روزنامهی “حمایت” که مبانی اسالمگرایی و جریان چپ را که امروز مؤتلف
کردنو
اقتصادی
رشــد
های مهم
دربارهء غرب و از محر
مسکن
خارجی
خریداران
مالیاتکواز
ممنوع
امپریالیسم)
استعمار
اقتصادی دولت کانادا ،آن را ارائه کرد .اینترنتی یو.اس.ای تودی ،تعداد سال  2۰1۴به دلیل نیاز به حمایت،
هم
دهد.و این را
مورد انتقاد
اقتصادی
قرارمالی
رســانی
کمتربه روز
روزنامه رسمی قوهی قضاییهی جمهوری اسالمی است ،اسالمگرایی است این
دولتما
داراییدولت
وزیراســت.
رقابتیوکانادا
مزیــت
شده
مطرح
سایتها و
مقاماتی وب
تبلیغاتی و
اخبار
کم اما رو به رشدی از مردم با پناهندگی او آنها
رلهیباقی
موافقتازشد.
بینی
پیش
در
نظــر
تجدید
اولیــن
تعداد
۲۰۲۲
سال
در
که
اســت
متعهد
در بخش آگهیهای خود ،احکام غیابی زندانهای اضافه کنم که سخن من در مورد برخی از کارکنان این
راهکاری برای
آن را
استانی اجرای
آگاهی
آنها برای
استفاده از
بودند.های داخلی است.
اقتصادی دولت از زمان انتشار بودجه آمریکا به دنبال پناهندگی در آنها تماماً کودکروزنامه
 ۴۱۱هزار مهاجــر جدید که باالترین
مورد
بلند و کوتاه مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان رسانهها که با عشق و عالقه کار میکنند نیست؛ در
اسالمیمیمیداند.
جمهوریمسکن
تبلیغاتیکردن بازار
آرام
گذرد
ریاست از آنچه
پسکهازدر اصل
آژانسشدهاند
گزارشتبدیل
شهروندی
کانادا شغل و
کسب
هستند .به
جمهوریدرترامپ
آوریل
 ۲۰۲۱است.
فدرال در
کشور
کانادا است را وارد
فضای میزان در تاریخ
است.
گذاران
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر کرد .بر اساس این تصمیمگیران و سیاست
متوسطدر27.7
تنبلیبهو طور
بهای مسکن
باب
آسودگی
منعاگر به
فرمانهایندارد
نگارانو مشکلی
روزنامه
برای
را
آن
قدر
باید
و
نیست
مشکلی
آن
ه
نشان
کانادا
مردم
به
ها
اعالمی
آگهیها خانم گوگوش (فائقه آتشین) ،نیکآهنگ توجه کنید که این
این
پشــتیبانی از
ابزاربرای کمک و
کنــد.
نوعی این مطلب همیشه قدردان خدمات مرزی کانادا ،تعداد در آمریکا
نویسنده
افزایش
بزرگ
تورنتو
در
درصد
نشوند.
تبدیل
پیست”
و
“کات
و
منبع
اطمینان
رسانهبه
ایندولت
تداوممالی
تهای
برایکه اولوی
یدهد
کوثر (کارتونیست و روزنامهنگار) ،مرضیه آرمین مالیاتدهندگان م
واقعا تعداد پناهندگان تالش و کاهش زمان بررسی پروندههای
فراموش نشود و
ماموریتها
دانست اگر که
ها ایرانی
دنبال
آمریکایی که به
شهروندان
مهاجرتی او،
تاسیس و
غربی
detached
متوسط
یافته و
قیمت۴
حدود
نویسم
می
کدام سمت میرود .به عنوان مثال ،به روزنامهنگاران و نه خویشاوندان (به ویژه در صدای تا زمانی که این نوشته را
شمارهو
هزارموقت
دائــم و
اقامــت
درخواســت
(نویسنده و وبالگنویس و دختر محسن آرمین از بوده است و تالش داشته مرزهای محدودکنندهی پناهندگی در کانادا هستند ،در آفریقایی و آسیایی که به سوي
home
رسیده
میلیون
منتشر
دالررا
قضاییه
1.۵قوهی
احکام
روز رسانی مالی سال گذشته خواستار امریکا) استخدام شوند .این موضوع وجه دوم را تقویت از روزنامهی «حمایت» که
خود
مهاجرتی
سیستم
شهروندی،بهدر
اعضای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی) ،سعید آنها را علیرغم برخی اتهامات بشکند در حالی که به سالهای  2۰1۵و  2۰1۶بیش از مرزهای کانادا مي روند
دارایی
وزیر
چارلزازسوسا
بیشترشدهاست
ســرمایه
دالر
میلیون
۸۵
است..بــه
نزدیک
های
رسانه
کارهای
یکی
افزایش هزینهها برای مزایای فرزندان میکند .از این جمله است :استخدام روزنامه نگارانی که میکنند منتشر
بهــاردارد.
نیز انتقاد
کاردرآنها
کریمیان (مدیر تلویزیون ماهوارهای ِجم) ،تارا اینانلو نحوهی سازماندهی و
دولت وعده داد دو برابر شده و از  ۸۰تن به  1۸7شده است.
شجاعت واعالم
قبل با
سال
فصل
بود و
کردیم“.
گذاری
پیدا
هزار نسخه
چهار
انتاریواین
کشور بررسی
خارجاز از
موارد بر
بســیاری دیگر
محدویت وارد
مهاجران تازه
مســتقیم بر
غیر
کودکان واسالمی
های جمهوری
چارچوب
هنوز در
رسانه
حرفهای و
(عکاس و هنرمند) ،آرمان حقیقت ،امین انواری  )2عدم
درخواست
رسیده است؛
برایها تن
یکی از
پال کالفورد
ماموریت۱۰
پرداخت روزانه
ایندالر
وظایف طرح
انجامکه که
کانادا
معنــی
این به
فدرالرا که
دولتراهی
استان
قبیلبود
کرده
بسیار
زحمت
اصرارالبته
استاینکه
پزشکاناز این
مواردی
کردن مهاجران
جمله
کانــادا از
دولت
البتهتهای
سیاس
عمل گذار
تاثیر
ایرونیا -صاحبــان بیزینس کانادایی با این حال در گزارش آمده است
مردمعادت
تمامنظام
های آن
محدودیت
است( .به
میکنند
چشم می
رسانهها
کار این
رستمی ،فاطمه طبری قاضی ،فرهاد نیکویی و سهراب که در بسیاری از موارد در
اجرابهکند.
کودکان را
مراقبت از
جمهوریبه
دســتیابی
رفتهبرای
خود
اخبارتعهد
مبنی بر
است.
شده
زمینهرد
بیشتردرآنها
مهاجران
مرکز
نخواهد
انتخاب
کلمبیا
بریتیش
صفحات است.
گذار
همچون (به تاثیر
مختلف
های
فدرال
تبلیغاتی
دستگاه
نسبت وبه رلهی
سالمت بیشتری
نســبت به بهبــود اقتصــاد پس از هنوز کمبود احتمالی نیروی کار در
توییتر
اند
بسته
دل
نظام
بدان
یا
اند)
کرده
برخی
با
اکنون
و
قبال
مطلب
این
نویسندهی
امجدی به زندان (از  1۶تا یک سال ،اکثرا ً باالی چهار خورد .اینکه
روز رســانیهای مالــی و بودجه
عدم به
مهاجرتی
برنامه
شده در
تعیین
اهداف
از
فرار
خاطر
به
ها
آن
از
برخی
فوریه
کانادا در
پناهندگان
همچوندرآنها
ندارد
رسانهنظر
کوتاهیو در
اگر کرد
جدید
سخنرانی
حتیدر
فریلند
کریستیا
بهداشتی،
های
ت
مراقب
شغل،
ایجاد
کووید 19خوشبین هستند و گزارش آینده به این معنی است که کمی
حد
زبان
فارسی
های
ماهدارد.
اسالمی
که
اخباری
انتشار
کنید)؛
رجوع
آنها
فیسبوک
یا
شــامل
اغلب
دولت
توســط
مسکناز
خارجیاست که
خریدارانالی ۲۰۲۳
های ۲۰۲۱
هر سال
است
سالی
فدرالچند
داشته و
همکاری
صورت آزاد
آنها به
علیه نظام،
فعالیت تبلیغی
شده
سال)
که
را
هایی
از
مراقبت
ها،
ت
سیاســ
و
اقدامات
خود
ت
ســاخ
زیر
آموزش،
برای
به
دیگر
برخی
و
زندان
به
رفتن
به
که
شخصی
هر
گفت:
باقی
جدید
اقتصادی درازسال
اطمینان
آنهاههای
اتهامبرنام
اند .که
دهد
محکوم می
جدید نشــان
وب سایت های زرد داخلی هر روز منتشر میکنند غفلت از مورد فوق بود میشد از آن گذشت اما یک
و
مستقیم
طور
به
که
اســت
مواردی
است.
شده
اعالم
پیش
ماند.اقدام از برخی از آنها رسما (رادیو زمانه ،صدای امریکا) و از
مقدسات ،و
فروشتوهین
خامنهای،
خمینی و
توهینهبه
برای به خواهد
انتظارات
گذاری و
سرمای
در نظر
اضافه
برای
جنگیدن
سرپیچی
های دلیلی
بگیرد.دارد
آنها وجود
روالایکار
مالیاتها و
مرزهایاین رسانه
سویدر ادارهی
آمریکا بهالگو
داخلی ازو نتیجه
سلبریتی
کمبودازموز،
خاطراخبار
برخی از آنها به طور غیر رسمی منع یا محدود شده مثل
در بودجه اعالم شده توسط دولت کانادا
است.
بوده
کشور
امنیت
علیه
انتظار
که
کــرد
تصریح
گزارش
این
پاندمی
از
قبل
ســطح
از
آینده
سال
انتاریو
لیبرال
دولت
عوض
در
آنها میشود.
اوایلاخبار و
آمریکا ایندرگونه
مانع از دیدن
میکند ،که
داخلی؛دریاکانادا
ورزشی اقامت
دیدارهایخواستار
آمریکا،
میگوید:
تقدم ما
فراربه اخبار
بخشیدن
درخواست
گزارشپنج
ســال جاری،
شود.
نمی
انتقادات
این
بیان
از
مانع
فارسی)
سی
بی
(بی
این
ماهیت
و
چرایی
باب
در
من
بحث
نوشته
این
در
عنوان
به
کار
نیروی
کمبود
رود
مــی
است.
رفته
فراتر
مهاجرتیانتقال
کاناداییبرای زندگی مالیات
خودروهایکار
اخبار از روی
برابرو پس
درحال
هستند.
دارندامنی
محل
برقی
سازندگان
آمادگی
دیگرحق
افراد
همهی
رویدادها.
رسانهها مقامات
خریداراناز
برایکه برخی
مسکن بود
مطرح شده
این
به
ایران
از
که
نگارانی
روزنامه
از
برخی
عدم
یعنی
دیگر
ای
زاویه
از
خواهم
می
بلکه
نیست
احکام
گذاری
سرمایه
برای
مانع
بزرگترین
در
کانــادا
بیزینس
توســعه
بانــک
تبدیلداد.
کاهش
گونهرا
اولی
خانه
سوی
مسیراخبار از
این
استفاده کنند اما رسانه بدیل  -ندیدن
کارکنانبه
اقامت موقت
مانند
آنها
جدید
آمدن
آمریکا،خود نیست.
وبیان
آزادی
دولتغربی از
کشورهای
برایکار در
آیندزمانی
شود؛
زبان در
صاحبان
رسانهخود
ســاالنه
نمیکهتوانند میان رهیافت براندازی (که
(2022بهظاهرمی
سالکشور
خارج
هایازفارسی
نظرسنجیآن در
انعکاس
کشور
خارج
داخل
بازار
تأمین
ها،
قیمت
رویه
بی
رفتن
باال
با
حال
قرارنیست
پذیرش
روندقابل
فارسیدرزبان
اختیار بخش خبری رسانههای
گرفته
اجرایی
اقامت دائم
منابع خود را در
حق دارند
شهروندان غربی نیز
برآورد
مهاجرت
نیست) و رهیافت انتقادی و جستجوگرانه وکالی
عادی
سطح
به
نقدی
جریان
و
تقاضا
چشم
هنوز
که
است
دریافته
مشاغل
روزنامهنگار
یک وبسایت) بدین موضوع بپردازم.
جز
گزارشفکر
داده و به
گونهعقیده
تغییر
مهاجرتیآنهااست.
آنها
اخبار و
سوسا این
دیدن
چون ماموریت
دارند
دلبستگی
تروریسم
و
سرکوب
نظام
به
که
کسانی
آمریکایی
شهروندان
که
اند
کرده
فرمان
امضای
از
بعد
بازگردد.
توجه
با
2022
سال
برای
روشن
انداز
بسیاریو خود در سنژروم ،کوئه تولید میکند ،کانادا همچنین با تهدیدات پیشنهاد
سی.تی.وی،
گزارش
مداد -به
بدیل
های
رسانه
در
باالخص
نگار
روزنامه
کار
که
یک
حدود
از
بعد
نویسم
می
را
نوشته
این
که
زمانی
تا
افتاده۲۰۲۱
بودجه
است .همچنین خواستار
چاره سال
رییسمالیاتی جو است.
نگذارند.
مقایسهاز بیزینس
بیــشدراز نیمی
(کهاختالالت
کار و
سایت نیروی
کمبود مداوم
دارای دونالد
گذشــتهدولت
ماههاز ترس
بیشتری
آمریکاسدر ماه
جمهور
جمهوربایدن ،رئی
های مورد از شرکتهای خودروسازی الکتریکی در سه
سفارش اعتبار
سدشکن
مخاطب کمتری
“تقاطع”
بهماه ،وب
مدیریت
سیســتم
جایگزینی
قدیمی درمورد
خبرنگاران
اینکهبا
گفتگو
سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین علت نگرش انتقادی یا دادن پسزمینه در بسیاری از اما فراتر از این او
کارکنان
بسیاری از
غفلت،دردر
یافتن
در
قبال
BDC
توســط
بررسی
در
رود
می
انتظار
که
تامیــن
بازنجیره
نفع
به
که
است
مواجه
متحده
ت
ایاال
مورد
۲۸
ازجمله
نقلیه،
وســیله
۴۰
خود
محصــوالت
تا
دارند
نظــر
در
ترامپ به سوی مرزهای شمالی ژانویه سال  2۰17میالدی مبنی
رسانههای بزرگتر دارد) برخی از این احکام را منتشر ماموریت خود را فراموش میکنند.
شــده
تازهههای
پروند
یکپارچه
مهاجرتی تورنتو
اسالمی یامسکن
بازار
وضعیت
فکری
مبانی
جمهوری
هنوز به
ها
رسانه
این
مشکالتی
با
شــرایط
واجد
کارگران
است.
مبهم
یابد،
ادامه
نیز
جدید
سال
میزان
بردن
غائب
ها
های
گزارش
هفتو
متحده بود
اتباعایاالت
ساخت
خودروهای
برای
دســتگاه
اینو ۱۲
کانادا
تقاضــای
البتهبرای
داخلــی،
جمهوریبر بازار
کرده است و وبسایتها و رادیوها و تلویزیونهای  )3همراهی با البیرا عــاوه
خواهان
رسانه و
کرد
خواهند
مانعبازاراز فرار
مسلمان
ورود
باالمنع
است .بر
اسالمی که
شهروندی
های
بررســی
نظام بود که
آنافزایش
روند
پروندهاز
بخوبی
وفادارند«:ومن
گفت
هستند
تداوم
خواهان
این
نظری
و
گوید که آمریکا درواقع
برایکانادا می
خوبیدولت
آینده
شرکت در
متحده بود.
ایاالت
چشــم انداز ســرمایه گذاری  2022روبرو شــده اند – باالترین نسبت از خارجی تولید کنند.
انعکاس
توجیه
ویزیتاینروزانه
کلیک
امنیتی اسالمگرایی
گذاریسرکوب و مخاطرات
سرمایهاخبار
بانکسیبررسیانعکاس
بیبی
فارسی زبان مثل صدای امریکا ،رادیو فردا،
بود.
خواهند
کانادا
اقامت ودر
نخست
جاستین ترودو
کشور،
بودجه
طرح
داد .در
یکم
اقامتی رادرانجام
اخیر
سال
کارآفرینان کانادایی که روز چهارشنبه زمانی که
باخبرم.یا
گذارند
می
کهیآنها
قیمتهامطالبی
نیست.و نوع
هیچبرشکی
خودروهای
درصدی را
۳۴
تعرفــه
تولید
افزایش
برای
وسیعی
های
ه
برنام
در
سیاست
ارشــد
به گفته مشــاور
غربی
دهنگان
مالیات
جیب
از
زرد
های
سایت
وب
اخبار
شده
درخواست
قبلاز
۲۰۲۱
فارسی ،رادیو زمانه ،دویچهوله ،و رادیو فرانسه  -که و جمهوری اسالمی میشود .در دوران دوم
مهاجرت
گزارشدارد.اداره
ریاست بر
کاناداییها
گفت:
کانادا
این وزیر
باید به
دولتمی کردم
فکر
ســالسال
موید اینیک
ایاالت
اعمال
در کانادا
مونتاژ شده
الکتریکی
مسئوالن
اساسمتحده
در
منتشر شــد ،گفت که  84درصد از ساالنه خود را در ســال  2019آغاز شرکت انرژی پاک کانادا رابطهای بین
است.
موضوع
گذارند
نمی
نیست.
پناهندگی مرزی کانادا ،اگرچه بدون توجه به ایمان تان ،به شما بود تا دست به اصالح سیستم اکسپرس
خشنود
ساختدولت،
سیاست این
برنامهکار
حــالبرای
عمومی
همه از
خود کرد.
ریزی
منابع در
بیزینس هــا
خود را پیدا
خارجتا مسیر
اجازه داد
سازی وشرکت معتقدند حمایت بیشتر دولت میکند.
الکتریکی و
خودروهای
استفاده میکنند جمهوری اوباما محل
خواهند
کشور
بازارزبان
اگر رسانههای فارسی
دهد
میاجازه
مهاجرت
بزند و به وزیر
انتری
بود
فقیه
ولی
دل
آوردن
دست
به
و
اسالمی
جمهوری
های
گروه
و
افراد
برای
شدن
«صدا
آنها
مأموریت
مهاجران
کانادا بر
درهای
گویند.
خوشآمدمی
نخست
معاون
فریلند،
رویدر داخل
بیشــتر
معنای تولید
وبرای حفظ سرمایه گذاری یا سرمایه این نظرسنجی نشان داد که بیزینس محل فروش وجــود دارد .باتریهای به
خالیعده
شدن
نگرانکارکم
حاال
آلترناتیوولی
وزیریا تاکند
جای
یک
باشند
بدیل
رسانهی
کریستیا دیگر
نیز موضوع
خویشاوندی-
روابط محفلی و
اقدامرابه
کانادا
نیازیابازار
نسبت به
امریکا
صدای
سردبیری
علت فردی در
های و به
سانسور»
«شکستن
اطالعات،
جریان آزاد
صدا»،
بی
همینرفاهی
خدمــات
سد بخش
هــا در
درو12
بیزینس خود
بیشتر در
گذاری
تجارت،
وکالینــگ ،وزیر
ویسینیتی موتور و مری
شرکت
خواهد
بزرگ،
بســیار
الکتریکی
خودروهای
سال 2۰1۵
بودهبود.و از
قرار باز
عقیده
این
کانادایی پربر
ورود به
واردمالی
توانایی
که
هستم
ای ای
در
کند .هم
منابع،
تازهدر
مهاجرانهم
خبری،
سیاست
نامهدر
کننددرهم
انتخاب
تاکنوناستخدام کادر این
خویشاوندی در
محفلی و
روابط
سازمان
در
جنتی
احمد
دست
زیر
ها
سال
که
گرفت
اند.
بازمانده
خبر
این
انتشار
از
است
کمبود
تأثیر
تحت
بیشــتر
غذایی
و
هستند.
آینده
ماه
کلیدی
جمعهتابه اعضای
کلمبیا ،که روز
آلدرگروو،
مستقر
کجا را که
هر
دارند.
طرحبازار را
بریتیششهروند
هزار
است.چهل
بیشدر از
سنگین و گران هستند و حملونقل به
آمریکا
نحوهدر
ترامپ
رسانههاکه
هستند
گزارشگری
اصول
بودجه و
مبانی
ایندر
سنای و درهم
استخدام،
پیشنهاد
۲۰۲۱
ســال
هنوز
این
خبرنگاران
از
بسیاری
ها
رسانه
مطالعه نشــان داد عالوه بر این 83 ،نیروی کار قرار می گیرند:
خروج
بعد از
میدرکرد و
مســافت
ازنظراز در حال ســاخت یک مرکز در ایالت ایاالتمتحده ارسال شد ،تهدید کردند
طوالنی
حتیهای
کارنها
تبلیغات اسالمی آ
درحال
ای
کنی ،عده
هایمی
اسالمی
تبلیغاتی
دستگاه
متفاوت با
امپریالیستی ،اما
ضدداده است،
اقامت
سوری
کارضداست،بایددولت
ضد بر سر
آمده
جمهوریعمل
ابتکارت به
که برای
نگاهبود
کانادا شده
در و
اسراییلی
بارهای
سیاستهایش کوله
به
ها
رستوران
اخبار ها
بیزینس
درصــد از
سیاســت،
این
ادامه
صورت
کــه
مطابق
را
تولیداتش
که
است
واشنگتن
است.
برانگیز
ش
چال
لجستیکی
سرکوب؟
غفلت از
چرا
انتظــار دارند «بسیاری از هتل ها وایران برای یک بار انتقادی از آن سازمان و
پیشنهادی
تازهارائه
ادبسر
جدل بر
جنگ و
نژادهای
وارد از
زنان
اشتغال
جهت
چون
بیاموزند»؛
ادبان
بی
«از
در واقع
آمریکاییکنند و
غربی عمل
درخواست
پذیرش
درصد
بیشتری
پناهندگان
با
منابع
از
و
کشند
می
یدک
را
خود
داری
سرمایه
که
هستند
کاری
بازار
در
کارگر
دنبال
بماند
ثابت
یا
یابد
افزایش
آنها
فروش
به عمل نیاورد .کارشناسان برای بهبود تولید داخلی ،با خواسته آمریکا تنظیم خواهد کرد .تعرفههای متقابلــی اعمال خواهند
شود.
بیشتری
هزینه
مختلف
نسبت
صرفمن
هستند و
برای
باالتر
هر
ندارد.
وجود
خریداش
عرفی
معنای
بهرهبود.در ایران امروز رسانه به
هایآمریکایی
شهروندان
پناهندگی
خواهد
پیشبرد
جمهوری برای
روبروخود
چپ
دیدگاه
کافی20
است و
کامل بهبود یافته
تواند به
رفاهی و
خدمات
مربوط به
مشاغل
مارکسیستی و کرد.
مســافربری
برقی
خودروهای
تولید
بیشــتر ،هم در
های
انگیزه
برای بر
خریدبه البی
نزدیک
افراد
حضور
شواهد
طورباشد:
داشته
علت می
خبر سه
انتشار این
وعدم
درصد از کســانی که شغل خود را از بخــش خودروهای شــخصی و هم میبرند“ .رادیو زمانه” نمونهی خوبی است از این جهت .آنچه وجود دارد دستگاه تبلیغاتی است که برای جلب
غذایی خوشبین ترین آنها هستند.
 )1در اولویت خبری نبودن سرکوبها در جمهوری اسالمی در صدای امریکا وجود دارد؛ مثل پرداخت
پیر کلرو ،معــاون تحقیقات  BDCو دست داده اند ،آن را عوض کرده اند ».در بخش تجاری و همچنین ســایر این وبسایت موضع ضد اسراییلی و ضد امریکایی مخاطب یا آتش تهیه ،از اخبار مهندسیشده هم در میان
اسالمی که برخی از این رسانهها (مثل بیبیسی حقالزحمه یادداشت نویسی به خانم باربارا اسلوین که از
اقتصاددان ارشــد گفت« :اعتماد به ایــن مطالعه نشــان داد کــه پیری برنامههــای حمایتی دولت فشــار دارد و حتی حاضر نیست دیدگاه مقابل را منتشر سازد .مطالب ایدئولوژیک خود استفاده میکند.
دلیلجمهوری اسالمی است و اخراج چندین
نزدیکانبهالبی
جمعیت وبودهاند.
همیشهدر بدان متهم
امریکا)
فارسی یا
کاهش مهاجرت
اولین بار
صدایما برای
قوی است.
اقتصاد
میآورند.
که نگرش انتقادی به رفتار این بیبیسی فارسی از منظر عدم نگرش انتقادی به هاشمی
همکارانرااین رسانه
تن از
رغم
(علی
بحران مهمانها
عدم تنوع
سطحاز
گذشتهدوبهرسانه
منتقدان این
کار
نیروی
بحران
تواند
م
پاندمی
ی
از
قبل
ماه
18
ســازنده
موتــورز
دمــون
شــرکت
رفسنجانی و جناحی که میانهرو میداند مثالزدنی است .غیبت اصالح  -و در نهایت دو دهه است که این
مدیران
اند.
داشته
ها
گزارش
و
اخبار
انعکاس
در
موسسه
گرایان
چپ
های
نوشته
و
ها
دیدگاه
همیشگی
انتشار
که
رود
م
انتظار
و
کند
بدتر
مراتب
به
ی
بازگشتیم».
موتورســیکلتهای برقــی یکی از
رسانهها مدام مورد انتقاد روزنامه نگاران ،دانشگاهیان،
برقــیبه
خودروهــایاز افراد
همکاری بسیاری
آسیببه قرارداد
بیشترینامریکا
آتالنتیک صدای
جمهوری
رشــدمذهبی و
اصالحکهطلبان
رهبرنهای
دوستداران استا
اقتصادی در پاییز
ودر حالی
شــرکوتهای
رله تولیدات دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسالمی و مخاطبان خود (در اظهارنظرها و رسانههای اجتماعی)
جایی دررا برنامهها
گزارشتواند
آناینهم می
اسالمی که
داشته علت کمبود بودجه یا محدودیت پرداخت به مهمانان
متحمل شوند.
می گوید
یافــت،
کاهش
متعددی اســت که در کانادا با هدف بزرگترین مشکل این رسانهها رلهی اخبار داخلی قرار میگیرند اما حتی یک بار شنیده نشده آنها تالشی
بیشتر
تمرکز
به
منجر
کارگر
کمبود
ســال
اوایل
در
باید
کانادا
اقتصاد
که
پرداخت
برای
ای
بودجه
اصوال
گویند
می
و
اند
داده
پایان
اخبار
رفتن
حاشیه
به
و
شود)
برقرار
توازن
اگر
باشد
سرعت بخشیدن به تولید خودروهای بدون هیج تحلیل یا افزودهای است .اتفاقاً عدم انتشار برای اصالح وضعیت خود انجام دهند :برای کارکنان
اتوماسیونبه شده است،
کارایی و
افرادقبــل از
ســطح
و2022
اســت،از
کردهبرخی
ندارند؛ اما
نوشتن مطلب
جمهوری
پاندمی از برمنظر
ساختارشکن
بــهها و
گزارش
آالیندگی ظهور
تحلیلگرانبهبرای بدون
خبر مربوط به احکام حبس غیابی در وبسایتها خود دورههای بازآموزی بگذارند؛ در سیاست های
باال
تقاضای
با
که
مشاغلی
برای
ویژه
بازگردد.
در
که
را
خودروهایی
اکثر
دارد
قصد
نزدیکان البی جمهوری اسالمی از این جهات مستثنا
اسالمی شکایت میکنند.
سال آینده تولید میکند ،به بازارهای و روزنامه های داخلی و همزمان عدم انتشار آن در شان به طور شفاف تجدیدنظر کنند؛ سفارش تحقیقهای
می شوند.
سیاستهایمواجه
اینکه هنوز
کلرو
سازی بوده و هستند.
محدود
«علیرغــمدر
گفــت:سی فارسی
البته بیبی
چالش هایی از نظــر کمبود نیروی هنگامی که درخصوص اهداف سرمایه آمریــکا و اروپا صادر کند .شــرکت رسانههای فارسیزبان خارج کشور نشان میدهد که انتقادی در مورد کارشان بدهند و آنها را منتشر سازند؛ و
خود هوشمندانهتر از صدای امریکا عمل میکند و بدون
کار و زنجیــره تامین وجــود دارد ،گذاری سوال شد ،اولویت بیزینس ها ســازنده الین الکتریک مونترال در آنها بیشتر به رله کردن اخبار داخلی میپردازند بدون کارکنانی را که بر اساس روابط محفلی و خویشاوندی
است
ممکن
ماموریت
انجام
اضافه
به
شهروندی
و
شغل
درست کردن فهرست سیاه و با دعوت بسیار محدود
با مجوز رسمی و
بیمهو استخدام شدهاند کنار بگذارند.
مردم خوشبین هستند .آنها نسبت به بهبــود کارایی و به دنبال آن افزایش
س
اتوبو
حاضر
حال
مدرسه برقی
های
برای توجه به اینکه خبرگزاریهای داخلی سیاستها
از افراد ناهمرنگ تالش میکند با درست کردن ظاهر ،رسانههای فارسیزبان به تدریج به محیطهایی
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فروش و معرفی محصوالت جدید بود.
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پناهنده ایرانی که چراغ امید دیگر پناهجویان شد
نقل قولی که در شبکههای اجتماعی
دســت به دست میشــود ،داستان
امیر تقینیا از شــرق ونکوور را کام ً
ال
به تصویر میکشــد .او گفته اســت:
«کاناداییها در همه جای دنیا متولد
میشوند .فقط کمی زمان میبرد تا به
اینجا برسند».
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«سیبیســی» ،برای این جوان ۲۸
ســاله ایرانــی ،این «زمــان» حدود
 ۱۰ســال بود ،از جمله چهار سال و
نیم حبس در یــک اردوگاه مخوف
پناهجویان در آن سوی جهان.
آخرین و شادترین فصل داستان قابل
توجه او در  ۱۵اکتبر زمانی اتفاق افتاد
که او در یک مراسم تحلیف مجازی
کانادایی شد.
او گفــت« :بــرای برخــی ،این حق
مادرزادی اســت .برای من ،این یک
امتیاز پس از بیش از یک دهه جنگ
اســت .من در مقایســه با پنج سال
پیــش ،که به دلیل سیاســت با من
کمتــر از یک حیوان رفتار میشــد،
حقوق زیادی دارم».

تقینیا در سن  ۱۶ســالگی ایران را
به تنهایی تــرک کرد و به مدت پنج
ســال در مالزی زندگی کرد تا اینکه
روادیدش به پایان رسید.
به عنوان یک مسیحیشــدهی تحت
آزار و اذیــت در ایران ،بازگشــت به
خانه گزینه نبود .بنابراین ،او در نهایت
راه خود را به اندونزی و استرالیا پیدا
کرد ،جایی کــه امیدوار بود به دنبال
پناهندگی باشد .اما مقامات استرالیایی
نظر دیگری داشتند.
تقینیــا که به همــراه دهها پناهجو
دیگــر از قایق در حال غرق شــدن

نجات یافت ،به اجبار ســوار هواپیما
شد و به برزخ ناامیدکننده بازداشتگاه
پناهندگان در جزیره مانوس ،در پاپوآ
گینه نو ،تحویل داده شد.
تقینیا گفت« :به ما گفته شــد که
هرگز به اســترالیا نخواهید رســید.
گفتند در این بازداشتگاه میپوسید
مگر اینکه به خانه برگردید».
داســتان او به خوبی در رســانههای
کانادایی و بینالمللی ثبت شده است:
چگونه او از شــرایط کثیف اردوگاه و
محروم از آب و غذا جان ســالم به در
برد ،چگونه بــه دلیل صحبت کردن

تصویب نهایی مالیات مسکن ونکوور با
رقمی باالتر از پیشنهاد اولیه شورای شهر

از جانــب  ۷۰۰زندانی جزیره مانوس
به او برچســب آشوب زدند ،و چگونه
مالقاتــی تصادفی با یک پرســتار از
کوکیتالم او را در مسیر آزادی نهایی
قرار داد.
اما حاال او آماده اســت تا داســتان
خودش را بگویــد .تقینیا به تازگی
کتابی را به پایان رسانده و جستجوی
ناشر برای آن را آغاز کرده است.
وی گفــت« :من معتقــدم که این
داستان باید از بین برود .من معتقدم
مردم باید از آنچه در آن ســوی کره
زمین به نــام حفاظت از مرزها اتفاق
میافتد آگاه شوند و چه تعداد زندگی
توسط اســترالیا [برای] به اصطالح
ایرونیا -در بودجه ســال  2022شهر تهدید کرده  ،ایجاد می کند».
حفاظت از مرزها ویران میشود».
تقینیــا بــه چــراغ امیــدی برای ونکوور مالیات مسکن شامل افزایشی طبق گفته شهر ونکوور این افزایش
پناهجویان دیگر تبدیل شــده است ،باالتر از رقم پیشــنهادی  5درصدی معادل  6دالر در مــاه برای کاندوی
اما او داستانهای غمانگیز خانوادههای شد و در نهایت رقم  6.35درصد به متوســط 14 ،دالر در ماه برای خانه
تصویب رسید.
مستقل متوســطو  26دالر در ماه
ناامید را نیز روایت میکند.
او گفت« :این چند ســال سخت بود این افزایش مضاعف ناشی از شرایط برای ملک تجاری متوسطاست.
که من پیامهایی در مورد افراد مفقود ویژه آب و هوایی است و به گفته پیت پــس از رای گیری ،کربــی یونگ از
دریافت میکردم – افرادی که مرده فرای -از اعضای شــورا – یک درصد اعضای شورا در توییتر نوشت« :رای
بودند ،غرق شــده بودند یا اسیر شده از افزایش مالیات را به خود اختصاص دادن به این بودجه وعده ای شکست
خورده به ساکنان ونکوور ،مستاجران،
بودند … یا شکنجه شده بودند .اعضای داده است.
خانواده آنها … از من میخواستند که او بعــد از رای گیری گفت« :این رقم صاحبان خانــه ،خانوادهها ،جوانان و
آنها را نجات دهم .بچهها ،از اندونزی ،می توانــد بخش زیــادی از هزینه بیزینس های کوچک است .شهردار و
های برگشــت آب و هوای نامساعد شورای شــهر وعده دادند که افزایش
از مالزی ،از اقیانوس».
تقینیــا از طریق موزائیــک ،یکی از در ســال آینده را پوشش دهد  .این مالیات حداکثر  5درصد خواهد بود.
بزرگترین سازمانهای غیرانتفاعی نکته ای اســت که اکنون بیش از هر اکنون اکثریت شــان مالیاتها را در
اســکان در کانادا ،بــه کار خود برای زمان دیگری باید به آن توجه کنیم 4 ،ســال بیــش از 25درصد افزایش
به خصوص با توجه به آنچه در طول دادهاند .کســی را نمی شناســم که
سایر پناهندگان ادامه میدهد.
او میگوید ،در واقــع ،همین هفته ،تابســتان با گنبد حرارتی و سیل در درآمدش  25درصد زیاد شده باشد».
هنگام پذیرایی از یکی از بازماندگان آبتسفورد دیدیم».
بودجه بیشــتری برای پلیس و آتش
Barristers
and Solicitors
شهردار کندی استوارت در بیانیهای نشــانی شهر و پول بیشــتری برای
جزیره مانوس به کانــادا در
فرودگاهTel: 604-526-1805 | Fax:
604-526-8056
 2022پاســخی محیط بان ها وجود دارد.
«بودجــه
گفــت:
ونکــوور ،نمیتوانســت غــرق در
www.kinmanmulholland.com
کووید 19است همچنین بخشی از مالیات افزوده شده
مشاورهش
مستقیم به چال
حقوقینباشد.
شادی و غم
هایرایگان
اولیه
«کی ام» ــ
احساسات متضاددفتر
او میافزاید« :خیلی عجیب و غمانگیز و امکانات مناسب با بودجه بلندمدت برای نظافت بیشتر خیابان ها ،میادین
پارک های کوچک استفاده
عمومی و
مترجم)پاســخ به شرایط
اختصاصی برای
Trial
Lawyers:
حسینیک
فرشادنزدیک به
بود که به کســی که
خانی و(مشاور و
شد•.
خواهدIan
H. Kinman
هوایی که منطقه ما را
و
آب
اضطراری
)(Managerکنم».
دهه در زندان بوده است سالم
Farshad
H. Khani

Kinman Mulholland

Kinman Mulholland

Cell: 604-727-4555

Barristers and Solicitors

Tel: 604-526-1805 | Fax: 604-526-8056
www.kinmanmulholland.com

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

ebrahimi

)Farshad H. Khani (Manager

accounting services ltd.
Cell: 604-727-4555

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

ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪارى
و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻰ

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

Neil A. Mulholland
David Milburn
Marco Von Antal
Claire Hong

•
•
•
•

kinman Mulholland

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

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

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

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

Cell: 604-727-4555

 -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 ،با
سـابق
حقوقی  ،KMاز
دفتـر
خدمتﻧﻔﻊبهﺷﻤﺎﺳﺖ.
سـالﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺸﻮرت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﺎدف و ﻗﺒﻞ
وکالی ﻫﺮ
( :)ICBCﺑﻌﺪاز
تﺼادفات
مخــدر،
 امــور جنائــی :قتــل ،دزدی ،رانندگــی در حــال مســتی و مــوادخسـارت
ﻣﺨﺪر،در ازای
ﻣﻮادرقم را
باالتریـن
برخـورداری
ایرانـی و
ﺧﻮرد
درﮔﯿﺮى و زد و
خبـره،ﻣﺴﺘﻰ و
وکالیدر ﺣﺎل
دزدى،ازراﻧﻨﺪﮔﻰ
جنائی :ﻗﺘﻞ،
جامعـه امور
امور گرفت.
خواهد
امور شـما
درگیــری و زدوخــورد
خانواده ،امور کمپانیًها ،اعاده حیﺜیت و خسارت ،اخراجی از کار بدون دﻟیﻞ کافی
مهاجرت،

 -امور مهاجرت

اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪارى و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ

 -امور خانواده

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

 -امور کمپانیها

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

 اعاده حیثیت و خسارت -اخراجی از کار بدون دلیل کافی

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

Business Plan and Consulting
USA and Non-Resident Tax

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

مشاوره اولیه رایگان
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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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هشدار مقامات کانادایی درباره کمبود مشروبات
در تعطیالت پیش رو
کانادا ،پیش از تعطیــات ،به دلیل
مشــکالت زنجیره تامین ،با کمبود
مشروب مواجه شــده ،وضعیتی که
برخی از مقامات را بر آن داشته است
تا مشــتریان را به خریــد زودهنگام
ترغیب کنند.
به گزارش هفته و به نقل از «کانادین
پرس» ،کارشناســان زنجیره تامین
میگویند که بحران موجود ناشی از
مشکالت تولید ،حمل و نقل و تقاضا
است.
با این حال ،با توجه به اینکه این امر
بیشتر مشروبات الکلی وارداتی را تحت
تاثیر قرار میدهد ،شرابســازیها،
کارخانههــای تقطیر و آبجوســازی
کانادایی مردم را تشــویق به خرید از
محصوالت کانادایی میکنند.
کارولین هرست ،رئیس شرابسازی
کرافــت انتاریــو و یکــی از مالکان
تاکســتانهای وســتکات ،گفــت:
«انبارهای ما پر هستند .هر کارخانه
شرابسازی در انتاریو تولیداتی انبوه
دارد و مــا هــر روز در حال ارســال
هســتیم .ما هیچ مشــکلی نداریم
کــه محصول خود را در قفســههای
فروشگاهها قرار دهیم».
برای مشــروبات وارداتی به کانادا اما
این داســتان فرق میکند .در حالی
که برخی از انواع مشروبات الکلی در
بــازار موجودند ،انــواع دیگر در حال
اتمام هستند یا به طور کلی موجودی
ندارند.
بخشــی از مشــکل تولید اســت.
رویدادهــای نامطلوب جــوی مانند
آتشســوزی و خشکســالی بــر
محصوالت در برخی از مناطق تولید
شراب تأثیر گذاشته است.
کمبود نیروی کار نیز تولید شراب را

کاهش داده است ،به ویژه انواعی که
بیشتر متکی به کار دستی هستند.
تولید همچنین به دلیل کمبود مواد
بستهبندی مانند بطری ،در و قوطی با
مشکل مواجه شده است.
نیک نانــوس ،مدیر ارشــد زنجیره
تامین مشروب ،گفت« :تغییر تقاضای
مصرفکننده ،در دسترس بودن مواد
خام مانند شیشه و آلومینیوم و شرایط
چالشبرانگیز در برخی مناطق جهان
مانند فرانسه و نیوزلند بر برنامههای
تولید برخی فروشندگان تاثیر گذاشته
است .ما مشتریان را تشویق میکنیم
که در انتخاب انعطافپذیر باشند و از
فرصت استفاده کنند تا چیز جدیدی
را امتحان کنند».
در همین حال ،مشکالت حمل و نقل
نیز بر در دسترس بودن مشروب تأثیر
گذارده است .کمبود جهانی کانتینر و
ازدحام در بنادر همگی به کمشــدن
موجودی مشروب انجامیدهاند.
ســایبال ری ،کارشــناس مدیریت
زنجیره تامین و اســتاد دانشــکده
مدیریت خردهفروشــی بنسادون در
دانشــگاه مک گیل ،گفــت« :تامین
به دلیل مشــکالت تولیــد کاهش
یافت و پــس از آن کمبــود عظیم

زیرســاختهای حمل و نقل وجود
داشــت .محمولههای شــراب حتی
مشکلسازترند ،زیرا به ظروف با دمای
کنترلشده نیاز دارند».
حتی زمانــی که مشــروبات الکلی
وارداتی وارد کانادا میشوند ،سیل در
بریتیش کلمبیا حمل و نقل جادهای
را در مسیرهای تجاری اصلی محدود
کرده اســت و شــرابهای استرالیا
و نیوزلنــد به ویژه تحــت تأثیر قرار
گرفتهاند.
در همین حال ،افزایش تقاضا ناشی
از بیماری همهگیر چالشهای حمل
و نقل و تولید این صنعت را بدتر کرده
است.
پژوهشی که ماه گذشــته در مجله
پزشــکی JAMA Network Open
منتشر شد ،نشان داد که فروش الکل
در طــول همهگیــری افزایش یافته
است.
این مطالعه نشان داد که فروش الکل
در کانادا  ۵.۵درصد یا  ۱.۸۶میلیارد
دالر افزایش یافته است.
یکی از نمونههای افزایش غیرمنتظره
تقاضا ،فروش شامپاین در نیوبرانزویک
بود.
مــاری آندری بولدوک ،ســخنگوی

شرکت مشروب الکلی نیوبرانزویک،
گفت کــه این اســتان در نیمه دوم
همهگیری ،رونق غیــر منتظرهای را
در فروش شــامپاین و شراب گازدار
ثبت کرده است .او در ایمیلی گفت:
«متاسفانه این افزایش بیسابقه تقاضا
ما را در موقعیتی قرار داده اســت که
احتماالً در آستانه کریسمس برخی
از محبوبترین شامپاینها را نداشته
باشیم».
افزایش فروش الکل در دوران بیماری
همهگیری همراه بــا افزایش فروش
معمول تعطیالت میتواند قفسههای
فروشــگاهها را از برخــی محصوالت
خالی کند.
در نــوا اسکوشــیا ،قفســههای
مشروبفروشــیها در حال حاضر با
کمبود شــامپاین ،اســکاچ ،ویسکی
تولیــد ایــاالت متحــده و برخی از
شرابهای نیوزلند ،شیلی و آرژانتین
روبهرو هستند.
بورلی ور ،ســخنگوی شرکت شراب
نوا اسکوشیا ،گفت« :ما در قفسههایی
که در آنجا با کمبود مواجه هستیم،
تابلوهایــی داریم که به مشــتریان
میگوید بــه دلیل کمبــود عرضه،
محصول موقتاً موجود نیست».
دیویــد موریــس ،ســخنگوی اداره
مشــروبات الکلی ساسکاچوان ،گفت
که ساســکاچوان هم با مشــکالت
زنجیره تامین الکل مواجه اســت ،اما
همچنان دارای نرخ دسترسی باالی
 ۹۶درصدی برای  ۵۰۰محصول برتر
فروخته شده در این استان است.
وی در ایمیلی گفت که مشکالت بر
شراب استرالیا ،نیوزلند و کشورهای
آمریکای جنوبی بیشــترین تأثیر را
داشته است.

برخی از خانهسازان انتاریو:
یا پول بیشتری بدهید یا بیخیال شوید!
دههــا خریدار بالقوه مســکن که در
واحدهای پیش از ساخت در سراسر
جنوب انتاریو سرمایهگذاری کردهاند،
میگویند که سازندگان در تالشاند تا
پول بیشتری از آنها بگیرند.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«سیبیســی» ،خریــداران گفتهاند
که با اســتناد به تاخیرهای غیر قابل
حــل و هزینههای ســاخت و ســاز
مرتبط با همهگیری ،چندین سازنده
قراردادهای فــروش را لغو کردهاند و
ســپس به همان خریــداران فرصت
پرداخت دهها هزار دالر بیشــتر برای
واحدهای مشابه را دادهاند.
برخی از کسانی که تصمیم گرفتند
کنار بکشند ،گفتند که سازندگان پس
از آن واحدها را با قیمتهای باالتر در
فهرست فروش گذاشتهاند.
ِ
تیلســونبورگ انتاریو ،حدود ۶۰
در
کیلومتری جنوب شــرقی لندن۱۱ ،
خریدار با کشــاندن شرکت Green
 Urban Peopleبه دادگاه میجنگند
تا واحدهای خــود را با قیمت مورد
توافق اولیه خریداری کنند .در میان
آنها لوکاس برتــو و ارین گاردنر تازه
ازدواج کردهاند کــه به طور جداگانه
بــا والدین خود زندگــی میکنند و
امیدوارند سال آینده به خانه خود نقل
مکان کنند .برتو گفت ،آنها این خرید
را در پاییز  ۲۰۲۰انجام دادند.
طبق اســناد دادگاهی که در دادگاه
عالی انتاریو ثبت شــده اســت ،آنها
مبلغ  ۳۸هزار دالر بــرای واحدی از
 Green Urban Peopleبه قیمت
 ۳۷۹هــزار دالر پرداخــت کردند .تا
ماه مــی ،نماینده فروش بارها به آنها
اطمینان داده بــود که این کار ادامه
خواهد داشت .اما در ماه ژوئن ،سازنده
نامــهای به خریداران ارســال کرد و
گفت به دلیل تاخیر در صدور مجوز

قراردادهای آنها را فسخ کرده است .با
این حال ،در نامه آمده است ،اگر ۲۵
درصد بیشتر پرداخت کنند ،میتوانند
قرارداد فروش جدیدی را امضا کنند
– در مورد برتو و گاردنر ،این مبلغ ۹۵
هزار دالر بود.
برتــو و ســایر خریــداران از دادگاه
میخواهند که ســازنده را به اجرای
قراردادهای فــروش اصلی خود وادار
کند .برتو گفت که این پرونده احتماال
سال آینده به داوری خواهد رفت .وی
افزود ،چند هفته پیــش ،زمانی که
قاضی دستور مسدود کردن واحدهای
مــورد نظر را صادر کرد ،خریداران به
برد کوچکی دســت یافتند ،بنابراین
این شرکت نتوانســت آنها را قبل از
تصمیمگیریبفروشد.
پس از اتفاقاتی از این دســت ،داگ
فورد ،نخســتوزیر انتاریو ،قول داده
اســت که دولتش تغییراتی را برای
جلوگیری از وقوع این مســائل ایجاد
کند .دفتــر او از اظهار نظر بیشــتر
خودداری کرده است.
بلر درومی ،وکیل امالک و مستغالت
تورنتو ،که وکالت مشــتریانی را در
موقعیتهای مشابه دارد ،میگوید که
روند لغو قرارداد در واکنش به افزایش
هزینههای ســاخت و ســاز و قیمت
مسکن به وجود آمده است.
درومی گفت« :قبــل از همهگیری،
چیزی شــبیه به این وجود نداشت.
هیچ ســازندهای نبود که فکر کند به
سراغ مشتری خود برود و بگوید که ما
به پول بیشتری نیاز داریم».
او گفت که در حالی که ســازندگان
معموالً از حقــوق خود برای افزایش
یکجانبه قیمت در قراردادهای پیش از
ساخت برخوردار هستند ،که میتواند
به نفع آنها باشد ،اما اعتماد خریداران
احتمالی را تضعیف میکند.

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

 13سال  27شماره 1559جمعه  26آذر ۱۴۰۰

Issue 1559 Friday December 17, 2021

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

تاون هاوس سه خوابه با  2/5سرویس حمام،
 1500اسکورفیت زیربنا ،کامﻼ نوسازی شده ،کفپوش چوبی ،کابینت
و اپﻼینسس نو در آشپﺰخانه ،نقاشی شده ،بسیار دﻟباز و نقشه خوب،
شومینه گازی ،حیاط بﺰرگ مﺤﺼور و اختﺼاصی ،در فاصله چند قدمی
به مرکﺰ خرید ﻟین وﻟی ،کتابﺨانه و ایستﮕاه اتوبوس

2659 Fromme Road, North Vancouver

$1,289,000
4465
Underwood Ave.
North Van

415 Hadden Drive, West Vancouver

$2,560,000
1806-909
Mainland Street,
Vancouver

$1,780,000

$699,000

218 Allard Street,
Coquitlam

#711-121 Brew St.,
Port Moody

$2,098,000

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

528,000

1406-958
Ridgeway Ave,
Coquitlam

$520,000

#2710-9868
Cameron St,
Burnaby

698,000

1008-2016
Fullerton Ave,
North Van

$417,000
1178
Creekside Drive,
Coquitlam

$1,295,000
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انتشار کتاب
«به کیف که رسیدم زنگ میزنم»
در آستانه دومین سالگرد سرنگونی
هواپیمایاوکراینی

منیرو روانیپور ،نویسنده ،در آستانه
دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای
مسافربری پرواز پیاس  ۷۵۲از انتشار
کتابــی تحت عنوان «بــه کیف که
رسیدم زنگ میزنم»؛ خبر داد.
روانی پور روز دوشنبه با اعالم این خبر
در صفحه فیس بوک خود نوشــت:
«ده ماه بعــد از این حادثه هولناک،
بازماندگان برخــی از این گل نثاران،
به ســراغ من آمدند تا خاطراتشــان
را بنویســند .این کتاب خاطرههای
نوشته شده؛ گفته شده و خاطره آن
چیزی است که در کالس اتفاق افتاد.
روایت گریهها ،حســرتها ،خندهها
و شادیهاســت و شما در این کتاب
شیوه رهیابی و کوچینگ یک مدرس
خاطرهنویسی را میبینید».
این نویســنده که از ســال  ۲۰۰۶به
همراه همسرش بابک تختی (نویسنده
و ناشــر ایرانی) در آمریــکا زندگی
میکند و بخشی از فعالیتاش در این
سالها عالوه بر نویسندگی؛ متمرکز
بر برگزاری کالسهای نویسندگی و
خاطرات نویسی بوده؛ در طی ماههایی
که برای اعضای خانواده این مسافران،
کالس آنالین خاطرات نویسی برگزار
میکرد؛ بارها درباره این تجربه سخت
و دردنــاک و حضــورش در فضای
دانشگاهی برای معرفی کتاب نوشته
بود.
او میگوید« :درنشستی که در دانشگاه
داشتم؛ فهمیدم که محققان و استادان
معتبر دانشگاهها به راحتی میتوانند
یک خبر هولناک را نشنوند .چرا که
همه درگیر تویتــر و فیس بوک…

نیستند».
هوریان سهراب؛ مادر نگار برقعی که به
همراه همسرش الوند صادقی؛ خواهر
همسرش ،سهند صادقی و خواهر زاده
همسرش ،ســوفی امامی پنج ساله،
از جانباختگان این پــرواز بود؛ هم با
انتشار تصویری از این کتاب نوشت:
«ده ماه از ســرنگونی هواپیمای پی
اس  ۷۵۲در اثر شــلیک موشکهای
سپاه پاســداران جمهوری اسالمی و
پرپرشدن عزیزانمان گذشته بود .حال
خوبی نداشتیم .بسیاری از ما دست به
خودکشی زده بودند و به کمک همسر
و فرزندان بازمانده ،از مرگ نجات یافته
بودند .ما قادر به نوشــتن جملهای،
حتی گفتن کلمــهای نبودیم و تنها
دو راه داشتیم؛ یا مرگ خودخواسته
و شانه از زیر بار مسوولیتی که بر روی
دوشمان نهاده شده بود؛ خالی کردن
و یا نوشــتن برای جلوگیری از تکرار
چنینجنایتی».
هوریان سهراب؛ درباره یتجربه این
کالس و تاثیر منیــرو روانی پور هم
نوشته« :او بدون چشمداشت ما را زیر
بال و پر خــود گرفت .در طول دوره؛
بارها و بارها تنفس اعالم کرد تا نفس
بکشیم و صورت خیس از اشکمان را
بشوییم .او هنرمندانه و متبحرانه ،ذره
ذره و آهســته ما را به صحنه زندگی
بازگرداند».
نســخ ه ایبوک «به کیف که رسیدم
زنگ میزنم» در گوگل پلی قابل تهیه
اســت و این امکان هم به افراد داده
شده تا شــصت صفحه از کتاب را به
رایگان بخوانند.

تورنتو بهترین شهرجهان برای زنان شاغل شناخته شد
تورنتو ،بر اساس رتبه بندی بلومبرگ
به عنوان بهترین شــهر جهان برای
زنان شاغل انتخاب شد.
نشریه اقتصادی بلومبرگ تحلیلی از
نحوه رتبه بندی  ۱۵شــهر جهان در
معیارهای کیفیت زندگی برای زنانی
که قصد ادامه شــغل و حرفه خود را
دارند انجام داد.
در این تحلیل پنج نکته اصلی امنیت،
تحرک ،زایمان ،برابری و ثروت مورد
بررســی قرار گرفته است ۱۵ .شهر
مورد بررسی بلومبرگ بر اساس نقش
آنهــا در تجارت جهانــی و جذابیت
آنها برای جذب اســتعدادهای جهان
انتخاب شدند.
بیش از  ۳هزار زن  ۱۸الی  ۶۰ســاله
از  ۱۵کشــور جهان در این تحقیق
شرکت کردند و از آنها درباره هر یک
از پنج نکته اصلی مورد اشاره سواالتی
پرسیده شد.
پــس از انجام این تحقیــق ،به طور
کلی شــهر تورنتو رتبه نخست را به
خود اختصاص داد .شهرهای سیدنی،
سنگاپور،پاریس و لندن به ترتیب در
ردههای بعدی قرار گرفتند.
شهر تورنتو در زمینه برابری ،زایمان
و ثروت در ردههای باال قرار گرفت اما
در زمینه تحرک به دلیل فرسودگی
سیســتم حمل و نقل این شهر رتبه
ضعیفی کســب کرد .موضوع آینده
شــغلی برای زنان مهاجر تازه وارد از
اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
بــه طور کلــی اغلب مهاجــران در
سالهای نخست کاری خود به کانادا
میآیند .از این رو ،زنان به اندازه مردان
خود مشتاق هســتند تا در مشاغلی
متناسب با مهارتهای خود کار کنند
و از نردبان اجتماعی – اقتصادی باال
روند.
اگرچه مردان مهاجر اغلب به عنوان
مهاجران اقتصادی به کانادا وارد می
شــوند ،اما ســهم زنان در این گروه
مهاجرتی روز به روز در حال افزایش
اســت .این پیشــرفت هم برای زنان
مهاجر و هم سیاســت گذاران کانادا
مهم است.
در نتیجه ،این انتظار بین زنان مهاجر
تازه وارد و سیاســت گذاران کانادایی
منطقی اســت که زنان تــازه وارد با

توجه به سطح باالی سرمایه انسانی
خود مانند تحصیالت ،ســن ،تجربه
کاری و مهارتهای زبانی در بازار کار
کانادا موقعیت مناسبی داشته باشند.
مطالعات کانادایی نشــان داده است
که ادغام ضعیف در بازار کار در میان
زنان مهاجر تــازه وارد میتواند باعث
جابجایی خانوادههای تازه وارد شود
به طوری که هم زنــان و هم مردان

سرنخهایی تازه از قتل میلیاردرهای تورنتویی
پلیس فیلمــی از مظنون قتل بری و
هانی شرمن ،میلیاردرهای تورنتویی،
منتشر کرده است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از
«ســیتیوی» ،پلیس روز سهشنبه
گفــت تصویر یک فرد ناشــناس در
فیلمی امنیتی از نزدیکی ملک چند
میلیــون دالری شــرمن در تورنتو،
در همــان بازه زمانی که قتل آنها در
دســامبر  ۲۰۱۷رخ داد ،گرفته شده
است.
گروهبان برانــدون پرایس گفت که
پلیس ساعتها فیلمهای امنیتی در
ارتباط با این قتلها را بررســی کرده
است ،اما “یک فرد باقی مانده” که آنها
قادر به شناسایی او نیستند.
پرایس گفت« :ما نتوانســتیم تعیین
کنیم که هدف این فــرد از بودن در
اینجا چه بوده است .اقدامات او بسیار
مشکوک است».

هزینه حفاظت از شاهزاده هری از جیب مردم کانادا
پــرژن میــرور -هزینــه حفاظت از
شاهزاده هری و خانواده او برای دیدار
از کانادا در یــک دوره کمتر از چهار
ساله برای مالیات دهندگان کانادایی
بیش از  ۳۳۴هزار دالر بوده است.
بر اساس اسناد به دست آمده توسط
شــبکه خبری سی بی سی از پلیس
فدرال کانادا طبق قانون دسترسی به
اطالعات ،نشان میدهند که حفاظت
از شاهزاده هری در ارتباط با دیدارهای
او از کانادا بین اول آوریل  ۲۰۱۷و ۳۱
مارس  ۲۰۱۸برای مالیات دهندگان
کانادایی مبلغ  ۱۸۲هزار و  ۴۳۰دالر
هزینه در بر داشته است.
در ژانویه سال  ،۲۰۲۰زمانیکه دوک
و دوشــس ساســکس اعالم کردند
که قصد دارند بخشــی از سال را در
کانــادا زندگی کننــد ،پلیس فدرال
کانادا تخمین زد که حفاظت از آنها و
پسرشان زمانی که داخل کانادا باشند
میتواند در هر ماه  ۳۳هزار دالر برای
مالیات دهندگان هزینه داشته باشد.
حضور شــاهزاده هری در بازیهای
اینویکتوس در ســال  ۲۰۱۸به دلیل
اینکــه یکی از اولین ســفرهایی بود

که همراه با مگان مارکل هنرپیشــه
آمریکایی که در تورنتو زندگی میکرد
و در انظار عمومی ظاهر شــد ،توجه
رســانههای کانادایی را به خود جلب
کرد.
این زوج در ســال  ۲۰۱۶در لندن با
یکدیگــر مالقات کردنــد ،در نوامبر
 ۲۰۱۷نامــزد کردند و در مِی ۲۰۱۸
ازدواج کردند که در پی آن شــاهزاده

هری لقب دوک ساســکس و مگان
مارکل عنوان دوشــس ساسکس را
دریافت کردند.
هنوز مشخص نیســت که شاهزاده
هری تا پیش از ازدواج چند بار برای
مالقات با مگان مارکل به تورنتو سفر
کرده است.
پلیس فــدرال کانادا از ارائه جزییات
چگونگی سفر شاهزاده هری و توضیح

خانواده بتوانند آینده شغلی بهتری را
در جای دیگری دنبال کنند.
در تحقیق نشریه بلومبرگ مشخص
شده است در حالیکه شهر تورنتو از ۵
امتیاز ممکن امتیاز  ۳،۶۶را به دست
آورده شهر ســائوپولو در برزیل با به
دست آوردن امتیاز  ۲،۶۸در رتبه آخر
این رده بندی ایستاده است.
عملکرد بین بهترین و بدترین شهر

نشــان میدهــد کــه نابرابریهای
جنسیتی ســاختاری و اجتماعی در
همه جا شــایع است .لندن پایتخت
بریتانیا که امتیاز خوبی در زمینههای
برابری و ثروت به دست آورد ،به دلیل
عــدم ایمنی و بــروز اتفاقاتی که در
ماههای گذشته برای زنان شاغل در
این شهر افتاد با امتیاز  ۳،۵۲در رده
پنجم این رده بندی ایستاد.
الرا زینک ،مدیر و رییس اجرایی گروه
زنان در بازارهای مالی ،گفته است“ :
درحالیکه تورنتو شــهری است که از
نظر فرهنگی متنــوع ،پویا و هیجان
انگیز اســت ،اما در این شهر اقدامات
زیادی برای برابری جنســیتی باید
انجام گیرد“.
با اینکــه تورنتــو از طرف نشــریه
بلومبرگ به عنوان بهترین شهر جهان
برای زنان شاغل انتخاب شده اما الرا
زینک در ادامه صحبتهای خود گفته
است “ :زنان کمتر در بازار کار حضور
دارند ،رتبه پایین تر و معموالً درآمد
کمتری دارند و معموالً با مجموعهای
از موانع ساختاری در محیط کار روبرو
هستند“.

درباره نحوه هزینــه کرد مبلغ ۱۸۲
هــزار و  ۴۳۰دالر خــودداری کرده
است.
دفتــر آقای مارکــو مندیچینو ،وزیر
امنیــت عمومی کانادا پرســشهای
مطرح شده از سوی سی بی سی را به
پلیس فدرال کانادا ارجاع داده است.
سخنگوی ســازمان آرچ ِول دوک و
دوشس ساسکس به درخواست شبکه
خبری ســی بی سی برای گفتگو در
این زمینه هیچ پاسخی نداده است.
فدراسیون مالیات دهندگان کانادایی
که نخســتین بار هزینه حفاظت از
شــاهزاده هری و همسرش در کانادا
توســط پلیس فدرال این کشــور را
فاش ساخت ،گفته است که خواستار
شفافیت بیشــتر درباره محل هزینه
کرد پول مالیات دهندگان است.
فرانکو تارازانو ،مدیر این فدراسیون به
ســی بی سی گفته است “ :این فقط
چند دالر و چند ســنت نیست .این
هزاران هزار دالر اســت که از جیب
مالیات دهنــدگان کانادایی پرداخت
می شود .بنابراین ما سزاوار توضیح و
شفافیت کامل در این زمینه هستیم“.

پرایس افزود که این ویدئو امنیتی در
“ساعتهای عصر یا شب  ۱۳دسامبر
 ”۲۰۱۷گرفته شده است ،یعنی همان
روزی که ایــن زوج آخرین بار زنده
دیده شدند.
بازرسانگفتهاندکهنتایجکالبدشکافی
نشــان میدهد که ایــن زوج در اثر
“فشار بر گردن” جان خود را از دست
دادهاند.
بری و هانی در حالت نیمهنشســته
روی عرشــه استخر سرپوشیده خانه
خود در نورث یورک و با کمربندهایی
از نرده آویزان پیدا شدند.
در حالی کــه برخی منابع پلیس در
ابتدا به رسانهها گفتند که این حادثه
ممکن اســت یک قتل-خودکشــی
باشد ،پلیس در نهایت آن را به عنوان
یک قتل طبقهبندی کرد.
پرایس گفت کــه از مردم میخواهد
به گامهای فرد توجه ویژهای داشــته
باشند تا ببینند آیا این به کسی کمک
میکند تا مظنون را شناسایی کند یا
خیر .او گفت مظنون با هر قدم ،پای
راست خود را لگدوار به باال میآورد.
رنگ پوست ،وزن و جنسیت مظنون
مشخص نیست.
پلیس گفت فیلم منتشر شده در روز
سهشــنبه تنها ویدئویی نیست که از
مظنون در اختیار دارد .پرایس گفت
که او آن کلیپی را منتشر کرده است
که “بیشــترین احتمال” را دارد که

کسی بتواند شخص را شناسایی کند.
پرایس افــزود کــه او همچنین رد
نمیکند کــه فردی که در این ویدئو
گرفته شــده میتواند دلیل موجهی
برای حضور در آن منطقه داشته باشد.
در نوامبــر  ،۲۰۲۰پلیــس گفت که
یــک فرد دارای انگیــزه برای قتل را
شناسایی کرده است ،اما از ذکر نام آن
فرد خودداری کرد.
ً
خانواده شــرمن قبــا از نحوه انجام
تحقیقات پلیس انتقــاد کرده بودند
و در ســال  ۲۰۱۸برای اطالعات در
مورد اینکه چه کســی ایــن زوج را
کشته است ۱۰ ،میلیون دالر جایزه
تعیین کردند.
پرایس گفــت که پاداش  ۱۰میلیون
دالری هنوز در دسترس است.
خانواده شــرمن تیمی از بازرســان
خصوصــی را اســتخدام کردند که
مدعی شدند پلیس از کارکنان داخلی
انگشتنگاری نکرده و گفتند پلیس
شواهد احتمالی مبنی بر ورود اجباری
به خانهشان را نادیده گرفته است.
ژوئن گذشــته ،دادگاهی وصیتنامه
بری شرمن را باز کرد و نشان داد که
 ۹ماه قبل از کشته شدن او تغییرات
قابل توجهی داشته است.
او دستور داد داراییهای خود ،خارج از
کسب و کار اصلیاش ،به طور مساوی
بین چهار فرزند بزرگســالش تقسیم
شود.
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شکایت مالکان مجتمع ساختمانی
در مترو ونکوور از سازنده و پیمانکاران
به دلیل عدم رعایت قانون

ایرونیا -ده ها مالک مجتمع مسکونی
در سوری بریتیش کلمبیا دو سال پس
از اینکه متوجه شدند ساختمان آنها
بر مبنای قانون ســاخته نشده است،
از سازنده و پیمانکارانی که پشت این
پروژه هستند شکایت کردند.
صاحبخانه هایی که در این مجتمع
واحد دارند ،امســال شکایتی مفصل
علیه سازنده ،پیمانکار ،مدیر ساخت
و ســاز ،معمار و مهندسان – تقریبا
همه کســانی که در ساخت این برج
نقش داشــته اند – ارائه و ادعا کردند
خانههایشــان ارزش خود را از دست
داده اســت .در دادخواســت آمــده:
«کاستیهای ســاختمانی و عیوب
خطرناک منجر به خسارت مستمر به
اموال و طبقات شده است».
بر اســاس دادخواســت ،این دعوی
آخرین تحول در بیش از هفت سال
تحقیقات و اختالفات بر ســر برجی
است که وقتی در سال  2013تکمیل
شد ،قرار بود خانه ای “به روز و مدرن”
برای صدها خانواده باشد.
اولترا ،ساختمان مدرن بتونی شیشه
ای در خیابانی بن بســت قرار گرفته
که تنها چند دقیقه پیاده تا تاالر شهر
سوری فاصله دارد .بیش از  360واحد
در ایــن مجتمع با پنت هاوســی به
قیمت  1.6میلیون دالر وجود دارد.
مشــکالت مربوط به برج در ســال
 2019پــس از تعلیــق دو مهندس

درگیر در ساختمان عمومی شد.
اولی ،جان برایســون پــس از اینکه
بررسیها نشان داد طراحی های سازه
او برای ســاختمان مطابق با قوانین
ساختمانی بی ســی نیست ،استعفا
داد و موافقت کرد که دیگر هرگز به
عنوان مهندس در بی سی کار نکند؛
به ویژه زمانی که صحبت از ظرفیت
ساختمان برای مقابله با بادهای شدید
و رویدادهــای لــرزه ای بزرگ مانند
زلزله می شد.
در حکم تایید شــده از سوی قاضی
که جزئیات پرونده را شرح می دهد،
آمده که برایســون از کد ملی اشتباه
ساختمان به جای کد بی سی استفاده
کرده که برای طراحی قســمت های
خاصی از ســاختمان در نظر گرفته
شــده بود .به گفته بازرسان برخی از
محاسبات الزامی به هیچ وجه لحاظ
نشده بودند.
شــکایت مالکان در سال جاری ادعا
کرد که سازنده ،پیمانکار ،مدیر ساخت
و ساز و معمار اصلی مسئول تشخیص
اشتباه برایسون بودند و به درستی بر
طراحی و ساخت نظارت نکرده اند.
این دادخواست همچنین نام شهر را
ذکر کرد و گفت که وظیفه داشــته
از مطابقت طرح ها اطمینان حاصل
کند.
هیچ یــک از اتهامات در دادگاه ثابت
نشده است.
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ردپای هکرهای ایرانی و چینی در اختاللی که
موجب تعطیلی وبسایت آژانس درآمد و مالیات کانادا شد
کارشناسان امنیت سایبری میگویند
اختاللی کــه موجب تعلیق خدمات
آنالیــن آژانــس درآمــد و مالیات
کانادا شــد ،یکی از بدترین اشــکال
آســیبپذیری انفورماتیک است که
پیش از این دیده نشده بود .به گفته
متخصصین حرفهای امنیت سایبری،
هکرهای چینی و ایرانی که از حمایت
دستگاههای حکومتی کشورهایشان
بهره میبرنــد و همچنیــن اوباش
اینترنتی استخراج کننده رمزارزها در
اختالالت ایجادشده دست داشتهاند.
به گزارش هفته ،به نقــل از گلوبال
نیــوز ،وزارت امنیــت داخلی آمریکا
زنگ هشــدار را در این زمینه به صدا
درآورده و بــه همه آژانسهای فدرال
دستور داده است در اسرع وقت باگ
امنیتی به وجود آمده را برطرف کنند
چرا که به راحتــی قابل بهرهبرداری
اســت .این وزارت خانه همچنین به
همه گروهها و شــرکتهایی توصیه
کرده اســت برای مقابله با پیامدهای
این حمله سایبری ،روی سیستمهای
اینترنتی خود فایروال نصب کنند.
نقــص امنیتی مورد بحث که در یک
ابزار پرکاربرد موسوم به  Log4jردیابی
شده ،به مهاجمان سایبری این امکان
را میدهد که به راحتی و به سرعت
کنتــرل همه چیز از سیســتمهای
کنترل صنعتی گرفته تا ســرورهای
وب و دســتگاهها و لوازم الکترونیکی
مصرفی را به دست گیرند.
آژانــس درآمــد و مالیــات کانادا و
همچنیــن دولت کبک بــه تازگی
خدمات آنالین خــود را به علت آن
چه از آن به عنوان «آســیبپذیری
امنیتی» یادشده است ،به حال تعلیق
درآوردند.
جن استرلی ،عالیترین مقام آمریکایی
در عرصه امنیت سایبری ،روز دوشنبه
در گفتوگــو با مســئوالن ایالتی و

محلی و همچنین برخی فعاالن بخش
خصوصی تاکید کرد رخنه امنیتی به
وجود آمده یکی از وخیمترین یا حتی
شاید بهتر اســت بگویم وخیمترین
شــکاف امنیتی اســت که در طول
فعالیت حرفهای ام با آن مواجه شدهام.
شــرکت امنیت ســایبری Check
 Pointروز سهشنبه با انتشار بیانیهای
اعالم کرد  ۴۴درصد از شــبکههای
اینترنتی شــرکتها را اسکن کرده و
 ۱.۳میلیون تالش برای بهرهبرداری
از آســیب امنیتی ایجادشده ردیابی
کرده که عمدتا کار اوباش اینترنتی و
گروههای مخرب فعال در فضای وب
بوده است .طبق همین بیانیه ،هدف از
این حمله سایبری نصب یک بدافزار
استخراج رمزارز بوده که در پنج کشور
از آن برای اســتخراج مخفیانه پول
دیجیتال استفاده میکنند.
هنوز هیچ مورد موفقیتآمیز آلودگی
باج افزاری که از این نقص اســتفاده
میکند ،ردیایی نشــده اســت .اما
کارشناسان بر این عقیده هستند که
چنین اتفاقی خواهد افتاد.
جــان گراهام کامینــگ ،مدیر فنی
شرکت  Cloudflareکه از وبسایتها
در برابر حمالت سایبری و تهدیدات
آنالین محافظــت میکند ،میگوید:
«من فکر میکنم دو هفته باید صبر

کنیم تا ببینیم واقعا چه اتفاقی افتاده
و چه پیامدهایی داشته است چرا که
هکرها وارد سیستم سازمانها شدهاند
و با گذشت زمان خواهند فهمید که
چگونه و چه کاری باید انجام دهند».
شان گاالگر ،پژوهشگر ارشد شرکت
امنیت سایبری  ،Sophosمیگوید
آن چــه فعــا با آن روبرو هســتیم
آرامش قبل از طوفان اســت .پیش
بینی ما این اســت که طولی نخواهد
کشید مهاجمان احتماال به هر آن چه
که دنبال آن هستند ،دسترسی پیدا
کنند و از شکافهای ایجاد شده برای
پول به جیب زدن یا اجرای نقشههای
بعدی خود که دسترســی به نامهای
کاربــری و رمزهای عبور از آن جمله
است ،بهرهبرداری کنند.

جان هالتکوئیســت ،تحلیلگر ارشد
تهدیدات در شرکت امنیت سایبری
 Mandiantنیــز میگوید هکرهای
چینــی و ایرانــی تحــت حمایت
دولتهای متبوع خود در گذشــته
نیز از این نقص برای اهداف مختلف
از جمله جاسوسی سایبری استفاده
کردهاند و تصور میشود برخی هکرها
وابسته به دولتهای دیگر نیز همین
کار را انجام دهند.
این کارشــناس به هدف یــا اهداف
احتمالی هکرهای چینی یا موقعیت
جغرافیایی اهداف مد نظر آنها اشاره
نکرد اما تاکید کرد که هکرهای ایرانی
به شدت تهاجمی هستند و پیش از
این نیز در حمالت باج افزاری با اهداف
عمدتا خرابکارانه دست داشتهاند.

بنیادکاناداوایران
بنیاد کانادا و ایران شب یلدا را با بزمی دوستانه در فضای مجازی
در ساعت  7شب  17دسامبر 2021برگزار میکند.
ورود به برنامه برای همگان آزاد میباشد.
برای کسب اطالع بیشتر در مورداین برنامه با تلفن 606-800-1977
تماس حاصل فرمایید و یا پیام خود را به ایمیل بنیاد
که ذیال ذکر شده ازسال نماید.
admin@cif-bc.com
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84851862141

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

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

Perfect Shot Studio

)(corner of 14th & Clyde

suite 245 1425 Marine Drive, West Vancouver

Tel: 604.925.6800

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

ﻗﺎب اﻣﺮوز

ﺗﻤﺎﻣﻲﻣﻄﺎﻟﺐازروزﻧﺎﻣﻪاﻃﻼﻋﺎتروزﻳﻜﺸﻨﺒﻪ14ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه1358
)ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ 16رﺑﻴﻊاﻻول 3،1400ﻓﻮرﻳﻪ(1980ﻧﻘﻞﺷﺪهاﺳﺖ

ﺑﻨﻲﺻﺪر ﻓﺮدا در ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ

آﺋﻴﻦ اداي ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري
اﻳﺮان ،ﻓﺮدا ،در ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ،در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻠﺐ رﺿﺎﻳﻲ
ـ ﺗﻬﺮان ـ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد.
دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﻲﺻﺪر ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 11
ﻣﻴﻠﻴﻮنرأيﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻣﺮدم،دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎترﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري
ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزي رﺳﻴﺪ و ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ﻛﺮد ،ﻓﺮدا ،ﭘﺲ از اداي ﺳﻮﮔﻨﺪ ،رﺳﻤ ًﺎ
اﻳﺮان را از آن ﺧﻮد
فروردین :شما از فعالیتهای اجتماعیتان خسته شدهاید  ،برای مدتی استراحت
دارید وﺳﻤﺖ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
در اﻳﻦ
سکویﺧﻮد
کنید اما الزم است بدانید که شما در حال حاضر در ﻛﺎر
پرشراقرار
اداي ﺳـــﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﺮاﺳﻢ
در
هر لحظه موفقیت بزرگی در عرصه ی اجتماعی نصیب شما خواهد شد .افرادی
اﻋﻀﺎي ﺷـــﻮراي اﻧﻘﻼب و ﮔﺮوﻫﻲ از
سازند باﺷﺪ،
ﺧﻮاﻫﺪ
هوشیاریتان
هســتند که میخواهند عرصه زندگی را بر شما محدود
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺳﻴﺎﺳـــﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺮﻛﺖ
جلوی این افراد را بگیرید.
ﺧﻮاﻫﻨﺪداﺷﺖ.

دوﺷﻨﺒﻪ  14ﺑﻬﻤﻦ  1398ـ ﺳﺎل ﻧﻮد وﭼﻬﺎرم ـ ﺷﻤﺎره 27491

ﺧﻮﻧﻴﻦدرﻛﺮدﺳﺘﺎنوﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﺎن
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎيکنند
اردیبهشت. :به الهامات قلبی خود گوش دهید زیرا شما را راهنمایی می

ﮔﺰارشاز انها
تا به مقصدتان سریع تر دست پیدا کنید.الهاماتتان را جدی بگیرید و
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺮدﻧﺸـــﻴﻦ
رﺳـــﻴﺪه
ازدر ﻫﻤﻴﻦ روز
ﭘﻴﺶ
ﻫﺎي به ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
سادگی عبور نکنید.از افکار و فعالیتهای دیگران نتیجههای مثبتی را برداشتﺗﻤﺎﻣﻲﻣﻄﺎﻟﺐازروزﻧﺎﻣﻪاﻃﻼﻋﺎتروزﻳﻜﺸﻨﺒﻪ14ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه
درﮔﻴﺮي1358در
ﻛﻪ
اﺳﺖ
ﺣﺎﻛﻲ
ﻛﺮدﺳﺘﺎن
و
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﺎن
)ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ 16رﺑﻴﻊاﻻول 3،1400ﻓﻮرﻳﻪ(1980ﻧﻘﻞﺷﺪهاﺳﺖ
منفی
است
کنید نه این که افکارتان را سمت پیامدهای منفی سوق دهید .بهتر
دارد.
ﻓﺮدادرﺣﻀﻮراﻣﺎمﺳﻮﮔﻨﺪﻳﺎدﻣﻲﻛﻨﺪ
اداﻣﻪﺻﺪر
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻨﻲ
بافی را کنار بگذارید.
ﺟﻤﻬﻮري
آﺋﻴﻦ
ﺗﻬﺮان
رﻳﺎﺳﺖﺑﻪ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦاﻣﺮوز
ﺳﻮﮔﻨﺪﺻﺒﺢ
ادايﻛﻪ ﺗﺎ
ﮔﺰارشﻫﺎ
ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ
اﻳﺮان ،ﻓﺮدا ،در ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ،در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻠﺐ رﺿﺎﻳﻲ
اﻃﺮاف ﭘﺎوه و ﺟﻮاﻧﺮود و
درﮔﻴﺮي در
ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷـــﺪه
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد.
ـ ﺗﻬﺮان ـ
خرداد  :شما نسبت به همیشه سرحالتر هستید ،اما زیاد مشتاق نیستید که دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﻲﺻﺪر ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 11
ﺟﻤﻬﻮرياي
آن ﻋﺪه
ﻃﻲ
و
داﺷﺖ
اداﻣﻪ
ﺷﺪت
ﺑﻪ
دﻳﺸﺐ
ﻧﻮﺳﻮد ﺗﺎ
دیگران بفهمند که چه احساسی دارید .اما این موضوع میتواند یک گسستگیﻣﻴﻠﻴﻮنرأيﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻣﺮدم،دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎترﻳﺎﺳﺖ
ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ
ﭘﻴﺮوزي رﺳﻴﺪ و
اﺳﻼﻣﻲ و
ﺟﻤﻬﻮريﻛﺸﺘﻪ
»ﺟﺎش«ﻫﺎ
ﻣﻮﻗﺖ و
از ﭘﺎﺳﺪاران و اﻓﺮاد ﺑﻪﻗﻴﺎده
بین تفکرات منطقی و احساسات قلبی شما ایجاد کند .سعی نکنید که دیگراناﻳﺮان را از آن ﺧﻮد ﻛﺮد ،ﻓﺮدا ،ﭘﺲ از اداي ﺳﻮﮔﻨﺪ ،رﺳﻤ ًﺎ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺠﺮوح
نمیتوانندﻛﺎر ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﺳﻤﺖ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
را هم درگیر این کشکمشهای درونی خودتان بکنید ،برای اینکه آنها
ﺳـــﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺒﺢ
ﻣﺮاﺳﻢ اداي
در
ﺑﺮﮔﺰارﻛﻪ
ﻓﺮداداد
ﮔﺰارش
ﺳـــﻨﻨﺪج
اﻃﻼﻋﺎت از
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
هیچ کمکی بهتان بکنند.
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻋﻀﺎي ﺷـــﻮراي اﻧﻘﻼب و ﮔﺮوﻫﻲ از
ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﺳﻮي
ﻃﺒﻖ اﻃﻼع رﺳﻴﺪه از
دﻣﻜﺮاتﻛﺸﻮر ﺷﺮﻛﺖ
ﺣﺰبو ﺳﻴﺎﺳـــﻲ
ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺳﻨﻨﺪج ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ.ﺑﺎﻣﺪاد دﻳﺮوز ﭘﻴﺶﻣﺮﮔﺎن
ﺳﺎﻋﺖ 3
تیر :در فکر و خیال بودن بدین معنی نیســت که شما در رویا و خیاالت خود
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎيﺧﻮﻧﻴﻦدرﻛﺮدﺳﺘﺎنوﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﺎن
ﻛﺮدﻧﺸـــﻴﻦﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖﺻﺪﻣﺎت
آوردن
ﻫﺎيوارد
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ
رﺳـــﻴﺪه از
ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺰارش
دﻣﻜﺮاتجلوی
ﺣﺰبوقتی مدام
غرق شــدهاید ،اما حاال به اندازه کافی وسوســه تان میکند!
ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﮔﻴﺮي در
ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﺎن و
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻛﺎﻣﻴﺎران
ﺷﻬﺮ
وارد
ﭘﺎﺳﺪار
اﻓﺮاد
است.
دشواری
کار
پایتان سنگ انداخته میشود ،حفظ کردن نگرشهای مثبت
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت اداﻣﻪ دارد.

ﻫﺎي
درﮔﻴﺮي
دادنﻫﺎﺑﻪ
مخالفتﻣﺄﻣﻮر
وﻳﮋه دوﻟﺖ
ﻫﻴﺄتبا شما
حتی ممکن است فکر کنید برای پیروز شدن در برابر کسانی که
ﺗﻬﺮان
اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﻛﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺰارش
ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ
ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷـــﺪه درﮔﻴﺮي در اﻃﺮاف ﭘﺎوه و ﺟﻮاﻧﺮود و
میکنند و بر ضدتان هستند باید سخت تر کار کنید.
ﺷﺪ
ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﻧﻮﺳﻮد ﺗﺎ دﻳﺸﺐ ﺑﻪ ﺷﺪت اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﻃﻲ آن ﻋﺪهاي
و
ﻛﺸﺘﻪ
»ﺟﺎش«ﻫﺎ
و
ﻣﻮﻗﺖ
ﻗﻴﺎده
اﻓﺮاد
و
ﭘﺎﺳﺪاران
از
در ﭘﻲ درﮔﻴﺮيﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﺮدﺳﺘﺎن و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن
مرداد  :شما مدام به خود امیدواری میدهید که حتما فردا از امروز بهتر است،ﻣﺠﺮوحﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺪ
اﻋﻼم
داد ﻛﻪ
دﻳﺸﺐﮔﺰارش
دﻳﮕﺮ،از ﺳـــﻨﻨﺪج
ﻣﻨﺎﻃﻖاﻃﻼﻋﺎت
ﻋﺪهاي در ﻛﺎﻣﻴﺎران و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻫﻴﺄتاست،
انگیزه ساز
ﻛﺮدﺳﺘﺎن
دﻣﻜﺮات
ﺣﺰب
ﺳﻮي
از
رﺳﻴﺪه
اﻃﻼع
وﻳﮋهاما الزمﻃﺒﻖ
ﻧﻴﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﻛﺮدﺳﺘﺎن ،از
ﺣﺴـــﻦ
اینکه شما به آیندهتان امیدوار هستید بسیار مثبت و ﻛﻪ
اســت که گامهای مثبتی را نیز در این مسیر بردارید .شما تا حدودی سطحیﺗﺸﻜﻴﻼت ﺳﻨﻨﺪج ،ﺳﺎﻋﺖ  3ﺑﺎﻣﺪاد دﻳﺮوز ﭘﻴﺶﻣﺮﮔﺎن
ﺷﺪ
آوردنﻣﺄﻣﻮر
ﻛﺎﻣﻞ
اﻧﻘﻼب ﺑﺎ
ﺻﺪﻣﺎت ﺑﻪ
اﺧﺘﻴﺎراتﺑﺎ وارد
دﻣﻜﺮات ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﻮي ﺷـــﻮراي ﺣﺰب
حلی را پیش
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻛﺎﻣﻴﺎران
ﺷﻬﺮ
وارد
ﭘﺎﺳﺪار
اﻓﺮاد ﻣﻨﻄﻘـــﻪ ﭘﺎﻳﺎن داده ،آراﻣﺶ را
پایدرشمااﻳﻦ
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي
بین شدهاید .تنها تفکر در رابطه با مسائل و مشکالت راهﺗﺎ ﺑﻪ

نمیگذارد باید برای این کار قدمهایی را بردارید.
ﻣﺴﺘﻘﺮﻛﻨﺪ.
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﻛﺮدﺳﺘﺎن و
ﻫﻴﺄتاﺧﻴﺮ
درﮔﻴﺮيﻫﺎي
دارﻳﻮش ﻓﺮوﻫﺮ ،در ﭘﻲ
ﮔﻔﺖ:
دوﻟﺖ
وﻳﮋه
ﻋﻀﻮ
شهریور :شما درحالیکه باید آنچه از دیگران میخواهید و آنچه درعوض به آنهاﻋﺪهاي در ﻛﺎﻣﻴﺎران و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ،دﻳﺸﺐ اﻋﻼم ﺷﺪ
اﻧﻘﻼب
ﺷﻮراي
ﺑﺮاي
ﻛﺮدﺳﺘﺎن ،از
دردوﻟﺖ ﺑﺮاي
ﻛﺮدﺳﺘﺎن،ﻧﻴﺖ
ﻫﻴﺄتوﻳﮋه ﺣﺴـــﻦ
ﻫﻴﺄت وﻳﮋه دوﻟﺖ ﻛﻪ
میدهیــد را در نظر بگیرید ،باید جانب احتیاط را هم رعایت کنید .فعالیتهایﺳﻮي ﺷـــﻮراي اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎرات ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪ
آراﻣﺶ رادر
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﻨﻄﻘـــﻪروز
آوراﻳﻦﭼﻨﺪ
روﻳﺪادﻫﺎيﺗﺎ ﺑﻪﺗﺄﺳﻒ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﭘﺎﻳﺎن داده،
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در
واکنش نشان ندهید؛
گروهی معوق مانده دوباره احیا میشــوند .اما شما سریع
ﻣﺴﺘﻘﺮﻛﻨﺪ.
ﻛﺮدﻧﺸﻴﻦ ﻏﺮب ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش
ﻣﻨﻄﻘﻪ
از
ﻫﺎﺋﻲ
شاید چند روز طول بکشد تا احساساتتان شفاف و واضحﺑﺨﺶ
به
اگر
بخصوص
شوند،
دارﻳﻮش ﻓﺮوﻫﺮ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت وﻳﮋه دوﻟﺖ ﮔﻔﺖ:
ﻫﻴﺄت
ﻗﺮاردر ﺷﺪ،
ﺗﺒﺎدلﺑﺮايﻧﻈﺮ
ﺑﺮرﺳـــﻲ و
داد و ﭘﺲ از
احساسات مربوط به گذشته فکر میکردید.
ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب
ﻛﺮدﺳﺘﺎن،
وﻳﮋه دوﻟﺖ
ﻫﻴﺄت
ﻛﺎرﻫﺎيروز ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺄﺳﻒآور ﭼﻨﺪ
روﻳﺪادﻫﺎي
ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﻟﺸﻜﺮيدر و
ﻫﻤﻪ
ﻛﺎﻣﻞ
اﺧﺘﻴﺎر
ﺑﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن
وﻳﮋه
سودوکو
جدول
ﮔﺰارش
ﻛﺮدﻧﺸﻴﻦ ﻏﺮب ﻛﺸﻮر
ﺑﺨﺶﻫﺎﺋﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
داﺷﺘﻪ
استﻧﻈﺮ
ممکنرا در
ﻛﺸﻮري
مهر  :این روزها قادرید که بســیار جدی فکر کنید ،گرچه
ﺑﺮرﺳـــﻲ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺷﺪ ،ﻫﻴﺄت
ﭘﺲ از
درگیرداد و
آسان
ﻟﺸﻜﺮي و
ﻛﺎرﻫﺎي
ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎنوﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر
بسیاریوﻳﮋه
مطالب
ﻣﻨﻔﺮد
ﺑﻄﻮر
ﻻﻫﻴﺠﻲ
ﺳﻴﺪﺟﻮادي
ﺣﺎج
نگرانی هایی شوید .از این که ذهنتان را معطوف به گذشته کنید،دﻛﺘﺮ
ﻫﻴﺄت وﻳﮋه دوﻟﺖ ﻣﺄﻣﻮر ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ درﮔﻴﺮيﻫﺎي
ﻛﺮدﺳﺘﺎنﺷﺪ

اﻣﺮوز در ﺗﺎرﻳﺦ

ﻗﺎب اﻣﺮوز

آﻏﺎزﺗﺠﺮﺑﻪايﻧﺎﻣﻄﻠﻮبﺑﺮاياﻳﺮان

ﺳـــﺎزش ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن و ﺗﺰار اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر اول در ﻫﻔﺘﻢ
ژوﺋﻴﻪ  1807در » ﺗﻴﻠﺴﻴﺖ « و ﺗﻘﺴﻴﻢ اروﭘﺎ ﻣﻴﺎن ﺧﻮد و ﺑﺎز
ﺷﺪن دﺳﺖ روﺳﻴﻪ ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ و اﻳﺮان و ﺗﺼﺮف
آﻻﺳﻜﺎ ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻏﺮب را ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﻣﻴﺮزا ﭼﺸﺎﻧﻴﺪ
و ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﺮﺧﺺ ﻛﺮدن ﻣﺴﺘﺸـــﺎران ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ژﻧﺮال ﮔﺎردان ﻋﻤﻼ در آﻏﻮش ﻗﺪرت ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻲ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در آرزوي ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﻮد.
ﺷﺎهﻗﺎﺟﺎرازﻣﻨﻄﻘﻪﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻪﺻﺮفﻧﻈﺮﻛﺮد!

ﻣﺤﻤﺪﺷـــﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ اﺻﺮار اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و روﺳﻴﻪ ،ﺳﻮم
ﻓﻮرﻳﻪﺳﺎل 1846ﻣﻴﻼديازﺣﺎﻛﻤﻴﺖاﻳﺮانﺑﺮﻣﻨﻄﻘﻪﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻪ
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮد .اﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪﺗﺎآنزﻣﺎنﮔﻮﺷﻪايازﻗﻠﻤﺮوﺑﻼﻣﻨﺎزعاﻳﺮانﺑﻮد.ﺳﺎﻛﻨﺎن
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ُﻛﺮد و ﻧﻴﺰ ﺗُﺮﻛﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎن واﮔﺬاري
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ،اﻳﻦ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎي
ﻋﺮﺑﻲ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ و ﺣﺠﺎز دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  6ﺗﻦ !

ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺷـــﻮراي ﻣﻠﻲ ﺑﺮاي
ﺗﺪوﻳﻦ اﺻﻮل ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـــﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و از
آﻏﺎزآل ﻣﻮﻣﻦ
ﻣﺮﻳﻢ
/ﻋﻜﺲ از
ﺟﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﻫﺎى
ﻧﻘﺶ
ﺧﻮد :را
ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﻛﺎر
ﻧﻘﺶ1285
ﺳـــﺎل
زنﻣﺎه
ﺑﻬﻤﻦ
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ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
اﻳﻦ ﻫﻴﺎت ﻛﻮﭼﻚ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد!.
ﭘﻨﺪﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ
رﻓﺮاﻧﺪم
ﺑﺰرﮔﺎن

ﺳﺮاﻳﻪ

ﺗﻬﺮان در ﭼﻨﮓ ﻗﺤﻄﻲ ،ﺑﻴﻤﺎرى و ﻣﺮگ

از آﻏﺎز زﻣﺴـــﺘﺎن  1296ﻫﺠﺮى ﺧﻮرﺷﻴﺪي در ﺷﻬﺮ
ﻛﻨﻰ،ﻛﻪﺧﻮب از
زﻧﺪﮔﻰ
ﺧـــﻮب
اﮔﺮ ﻣﻰ
ﺟﻬﺎﻧﻰ اول
ﻧﺎﺷـــﻰ از ﺟﻨﮓ
ﺧﻮاﻫﻰﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
ﺗﻬﺮان ﻛﻤﺒﻮد
ﭼﻮن ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻜﻮ ﻧﺘﻮان ﻛﺮد
ﺗﺎ اﻳﺮان ﻛﺸـــﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻧﻈﺎﻣﻰ دوﻟﺖ ﻫﺎى
ﻛﻦ.
اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﻮﺷﺖ
ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ اﻳﺮان را ﻫﻢ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﺷﻜﺎر
ﺑﻰﻓﺎﻳﺪه ﺳﻌﻰ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻧﺘﻮان ﻛﺮد
ﺷﺪ .اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ از  14ﺑﻬﻤﻦ اﻳﻦ ﺳﺎل ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺮدم ﻫﮕﻞ
در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع داده و ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻋﺘﺮاض
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮوم ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻢ ﻳﻚ ﭼﻨﺪى
ﻧﺒﺎزى،ﺳﻌﻰ ﻛﻦ
ﺧﻮدتﺑﻪرا
زﻧﺪﮔﻰ
ﻧﻘﺶ زن ﻫﺎى ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن /ﻋﻜﺲ از :ﻣﺮﻳﻢ آل ﻣﻮﻣﻦ
ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎورده ﺑﻮد.
ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻻزم را
ﺧﻮاﻫﻰﻗﺒﻼ ﭘﻴﺶ
اﮔﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد در ﺗﻬﺮان ،ﻧﺎ اﻣﻨﻲ راه ﻫﺎ ﺑﻮد .
ﻫﻢ ﺻﺒﺮ ﺑﺮو ﻛﻪ ﺻﺒﺮ
ﭘﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺎن
ﻧﺪﻫﻰ.
ﻫﺪر
ازو ﻧﺘﻮان ﻛﺮد وﻗﺖ ﺧﻮدت را
ﺳﺮاﻳﻪ
روسدرﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ
ﻣﻬﺎﺟﺮان
اﺳﺘﻘﺮار
ﻳﻚ دﺳـــﺘﻪ از روس ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ
ﻛﻨﻰ ،ﺧﻮب از
اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﺧـــﻮب زﻧﺪﮔﻰ
ﺳﻌﺪى
آﻣﺮﻳﻜﺎﭘﻞ ورﻟﻦ
ﭼﻮن ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻜﻮ ﻧﺘﻮان ﻛﺮد
ﻣﻬﺎﺟﺮتﻛﺮدهﺑﻮدﻧﺪدومﻓﻮرﻳﻪ1811درﺷﻤﺎلﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ
ﻫﻮﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻦ.
ﺑﻰﻓﺎﻳﺪه ﺳﻌﻰ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻧﺘﻮان ﻛﺮد
ﻫﮕﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮﺷﺪﻧﺪوﻳﻚﻣﺮﻛﺰﺧﺮﻳﺪوﻓﺮوشداﻳﺮﻛﺮدﻧﺪ.دومﻓﻮرﻳﻪ
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮوم ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻢ ﻳﻚ ﭼﻨﺪى
اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮدت را ﻧﺒﺎزى،ﺳﻌﻰ ﻛﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻳﻮان ﻛﻮﺳﻜﻮف روﺳﻰ در ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻮدﮔﺎ و
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦدژﻧﻈﺎﻣﻰ
در 33ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮىﺷﻤﺎلﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮﺳﺎﺧﺖﻳﻚ
ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
ﻛﺮد
ﻧﺘﻮان
ازو
ﺻﺒﺮ
ﻫﻢ ﺻﺒﺮ ﺑﺮو ﻛﻪ
وﻗﺖ ﺧﻮدت را ﻫﺪر ﻧﺪﻫﻰ.
را آﻏﺎز ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻨﻚ ﺑﻪ »ﻓﻮرت روس« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ﺳﻌﺪى
ورﻟﻦ
ﭘﻞ
www.iranianshistoryonthisday.com
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ﻛﺸﻮري را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

می آموزید ،این کار به شما نشان می دهد که در حال حاضر چگونه باید رفتار
اﻋﻼماین
است ،مگر
کنید .ممکن است تشخیص دهید که تاریخ در خطر تکرار دوباره
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي
ﭼﻨﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ از اﺳﺎﻣﻲ
ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻋﻼم ﭼﻨﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ از اﺳﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي
که شما دست به اقدام کاری شوید.
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲاﺻﻐﺮ ﺣﺎج ﺳﻴﺪﺟﻮادي

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲاﺻﻐﺮ ﺣﺎج ﺳﻴﺪﺟﻮادي
و دﻛﺘﺮ ﻛﺮﻳﻢ ﻻﻫﻴﺠﻲ در ﻳﻚ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت
اﻃﻼﻋﺎت
ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻻﻫﻴﺠﻲ
دﻛﺘﺮ
آبان  :شــمادر این روزها کمینگران هستید زیرا و
ﺗﻠﻔﻨﻲﻛﻪﺑﺎآﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻫﻴﺄتﻫﺎﻳﻲ
ﻳﻚاز ﮔﺮوهﻫﺎ و
درﺗﺸﻜﺮ
ﺿﻤﻦ
ﻛﺮﻳﻢدر زندگی
جدیدی
اتفاقات
ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﻠﻲ
ﺷﻮراي
ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮاي
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ
ﻫﺎي
ﻧﺎﻣﺰد
ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻫﻴﺄتﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﺸﻜﺮ از
احساس
ﺿﻤﻦزیادی را
شــما رخ داده است به همین دلیل در قلب تان تشویشهای
ﻛﺮدهاﻧﺪ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲﻫﺎ دﻟﻴﻞ واﺑﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ
ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺷﻮراي
ﻣﺠﻠﺲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ
میکنید .قدمهایتان را کمی آهسته تر بر میدارید ،زیراﻧﺎﻣﺰد
ﻫﺎيمیکنید
احساس
ﻣﻠﻲو اﻓﺰودﻧﺪ
ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﻴﺄت اﻋﻼم
ﺑﺮايﺣﺰب و ﻳﺎ
بایدﺑﻪ ﮔﺮوه،
واﺑﺴﺘﮕﻲﻣﻠﻲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷـــﻮراي
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻃﻮر ﻣﻨﻔﺮد در
جوانب احتیاط را بیشتر در نظر بگیرید ،شما کامال درست
آﻧﻬﺎ
دﻟﻴﻞ
ﻣﻌﺮﻓﻲﻫﺎ
کنید.داﺷﺘﻨﺪﻛﻪ ﺑﻪاﻳﻦ
فکراﻧﺪمیاﻋﻼم
ﻛﺮده
ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
وﻣﻲﺷﻮد
ﭘﺮداﺧﺖ
ﻛﻨﻨﺪهﻣﺴﻜﻦ
اﻋﻼمدوﻟﺖوام
ﻛﻠﻴﻪﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺑﻪ ﮔﺮوه ،ﺣﺰب و ﻳﺎ ﺑﻪ
اﻓﺰودﻧﺪ
ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﻴﺄت
آذر  :شــما در این روزها جرات و شــهامت خاصی پیــدا گردهاید که در برابر ﺷـــﻮراي اﻧﻘﻼب ﺟﻤﻬﻮري اﺳـــﻼﻣﻲ اﻳﺮان
ﻣﻠﻲ
ﺷـــﻮراي
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﺮد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
متوسطو ﺑﻮدﺟﻪ و
تمامیمشکالت با مقاومت بیشتری بایستید ،به ندای درونی قلبتان گوش دهید.ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳـــﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر و ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻛﺮد.
ﺷﺮﻛﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ شما
تسلط یابند،
مواظب افکار بدتان باشــید اجازه ندهید که این افکار بر شما

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ﻣﻘـــﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻄﺎي وام
ﺑﻪﻛﻠﻴﻪﻛﺎرﻛﻨﺎندوﻟﺖوامﻣﺴﻜﻦﭘﺮداﺧﺖﻣﻲﺷﻮد
نباید خود پسند و مغرور شوید زیرا اگر تا کنون نیز موفق بودهاید به خاطر تالشﻣﺴﻜﻦﺑﻪﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦرﺳﻤﻲوزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎوﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﻘﺮرات
ﺟﻤﻬﻮريﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد و اﻳﻦ
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺷـــﺮح زﻳﺮ
ﺷـــﻮراي دوﻟﺘﻲ را
اﻳﺮان
اﺳـــﻼﻣﻲ
اطرافیانتان بوده است.
ﺑﺮاي اﺟﺮا ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴـــﺎت دوﻟﺘﻲ
ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و
ﻣﺸﺘﺮك
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﻪ
ﺑﻨﺎ
اﺑﻼغ ﺷﺪ:
ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﻜـــﻲ ﺑﺮاي
اداري*وﻣﺎده 1ـ اﻋﺘﺒﺎر
اﻣﻮرخوی
خلق و
دی  :شما اغلب قادرید که زندگی آینده خود را تصور کنید واین
ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻛﺸﻮر و
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ
ﺳـــﺎزﻣﺎن
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ رﺳﻤﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ در
شــما را از دیگران متمایز میکند .به هر حال باید یــک پای خود را در آینده
اﻋﻄﺎياﺳﺖوام
ﻣﻘـــﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
) (40/000/000/000رﻳﺎل
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﺎرد
گذاشــته و دیگری را در لحظه حال! از این طریق ،میتوانید آرزوهای خستگیﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ آن از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان
ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺴﻜﻦﺑﻪﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦرﺳﻤﻲوزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎو
ناپذیر خود را برای فردایی بهتر ادامه دهید ،اما در روند کار واقع بین باشــید وﺗﺄﻣﻴﻦ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﺎﻣﻞ )ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان( ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد
ﺧﻮد
اﻋﺘﺒﺎر
از
را
زﻳﺮﻣﺰﺑﻮر ﻧﻴـــﺰ
ﺷـــﺮحﺑﺎﻧﻚ
و
ﻣﻌﺎدلوآناﻳﻦ ﻣﻘﺮرات
ﻣﺒﻠﻐﻲﻛﺮد
ﺗﺼﻮﻳﺐ
دوﻟﺘﻲ را ﺑﻪ
انتظار زیادی نداشته باشید.
ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ وام ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف
دوﻟﺘﻲ
ﻣﺆﺳﺴـــﺎت
و
ﻫﺎ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻛﻠﻴﻪ
ﺑﻪ
ﺑﺮاي اﺟﺮا
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ،
بهمن  :شــما در این روزها چشمان تان را بیشتر باز کرده اید و به زندگی تاناﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ داد .سخت

اﺑﻼغ ﺷﺪ:

بین1ـزندگی
کنید
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﻜـــﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻪ
ﻣﺎده
دقیق تر مینگرید ،تا جزییات زندگی را نیز دریابید.باید سعی *
زندگی گه
شخصی و روحیات تان یک تعادلی برقرار کنید زیرا روحیه شما با
رﺳﻤﻲدروزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ در
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
مشکل
برایتان
حال حاضر تجربه میکنید سنخیتی ندارند به همین دلیل
کمیﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ) (40/000/000/000رﻳﺎل اﺳﺖ
ﺣﺪود
به نظر میرسد.

ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ آن از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان
ﻋﺎﻣﻞ )ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان( ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد
زیاد واﺧﺘﻴﺎر
ﺗﺄﻣﻴﻦ وو در
روشهای
اسفند  :شــما وقتی که میبینید قادر نیستید با کار سخت
ﻧﻴـــﺰ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻣﻌﺎدل آن را از اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد
ﻣﺰﺑﻮر اما زیاد
ﺑﺎﻧﻚمیکنید.
تکنیکی به سادگی هر مشکلی را حل کنید به خودتانوشک
فقطﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف
کنید.وام
ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺮايرا تلف
خوب نیست که با تجزیه و تحلیل کردن عملکرد خود وقت
ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ،
و
ﻫﺎ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
از جایتان بلند شوید و هرچه در توانتان است انجام دهید .از نتیجه کار شگفت
زده خواهید شد.
اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ




ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﺮدﺑﻄﻮرﻣﻨﻔﺮد
ﻻﻫﻴﺠﻲ
ﺳﻴﺪﺟﻮاديو
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتدﻛﺘﺮﺣﺎج
دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﺷﺮﻛﺖﺧﻮاﻫﻨﺪﻛﺮد
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جدول شرح در متن

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

سرخ

مسابقه چند
جانبه

جدول شرح در متن
طراحجدولها:داود بازخو

بيصدامرغ آتشي

سرخ

هزار كيلو
تكرار
ضمير
کهكينگ
آخردسته از خوانندگانیپار
شماره مجله ،اسم
عطرذكر
تعداد حرف خواسته شده را با
خودروازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و
نسبت
حـرف آن
فرانسوي
مايه
به جدول های این صفحه پیشنهاد شهر ،نام و نام خانوادگي (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه  09304740289پیامك
قرعهتوابع
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د نمایند ،یک نفر به قید از
انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم میشود .البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده
نویسنده با دقت نوشته شده باشد.
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه شود و كدپستي،نشاني و نام
هرمزگان
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف میشود
 09304740289پیامك نمایند.
قرن
مسابقه چند
جانبه

هزار كيلومعلم اول

تكرار
گرفتنيازهوا
حـرف آخر

منجالب

پاركينگخودرو

از انبياء الهي

قومي ايراني
دشنام

معلم اول

بسيار دانا

بيصدا

اثر رطوبت
فرهنگنامه ای
فرانسوي

قومي ايراني
شجاع دشنام

همراه

نشان مفعول
صريح

بسيار دانا

اثر رطوبت

طبقهبندي

همگانيعامل وراثت

زخم آب
كشيده

آش

عامل وراثت
نشان مفعول
صريح

شجاع

با بركت شدن

طبقهبندي

پاك نژادي

از ماهيهاي
مردابي

مكان
جدول متقاطع

فلز چهره

شامهنواز

لوزالمعده

از ماهيهاي
مردابي

شالوده

فلز چهره

از نزوالت

لوزالمعده

قوچ
حيوان مكار

از نزوالت

طالع
دانش

بهشت

جدايي

آش

جدايي

تسكيندهنده سوداي ناله

جدولها زیر نظر :داود بازخو

مكان
BAZKHOO @ yahoo.com
شامهنواز

كتف
سوداي ناله

حرف (ر ) چه تعداد است؟

كشور
معروف به
هزار جزيره
كشور
معروف به
هزار جزيره

تسكيندهنده
كتف

از چاشنيها
نـوعي
ذغالسنگ
از چاشنيها
نـوعي
ذغالسنگ

همراه

پاك نژادي

حيوان باوفا
نرخ بازاري

مدل لباس

با بركت شدن

فرهنگنامه ای
فرانسوي

دانش
مدل لباس

پيروز

نرخ بازاري عطر مايه

طالع
بهشت

گرفتنيازهوا

زخم آب
كشيده

ضمير
فرانسوي
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تكرارش آواز خنده است
 .1فرقهاي از آيین مسیحیت ـ نیك انديش
17
مردان
چوب
در روي
حمله
طريقه ــ ازهجوم،
.7
صیقل پذير
سنگهاي
شجاعــپژواك
 .2اشاره
توابع
از
ـ
رستم
لقب
ـ
اروپا
كشور
ترين
صنعتي
.15
عمودي:
كاري
كنده
هنر
ـ
شدن
سفر
آماده
ـ
بند
روي
.14
چراغپیشه
شغل ،هم
فرنگي ـ
نوبه ـ
.3تب
.8
حل جدولهای شماره 3859
همشمع و
گله ـ
طاليآهنگ
بز پیش
سبب ـ
 .1نیر
اردبیلاز آيین مسیحیت ـ نیك انديش
فرقهاي
بدن
غدد
ساير
فعالیت
كننده
تنظیم
غده
ـ
دودلي
روي چوب
 .4.9از مواد روغني گیاه ـ به خدمت گرفتن اداري ـ ماده
 .16كسي كه لكنت زبــان دارد ـ نافرماني ـ
پذير
صیقل
سنگهاي
از
ـ
پژواك
ـ
اشاره
.2
خارج
ـ ماه
 .15صنعتيترين كشور اروپا ـ لقب رستم ـ از توابع
شفادهنده
مادربزرگ
معتدل
ـ
جد
ـ
برداري
وزنه
ورزش
وسیله
.10
چراغ
و
شمع
ـ
گله
آهنگ
پیش
بز
ـ
سبب
.3
 .5خاطره ـ دردناك ـ ترس ـ قوت اليموت
نیر اردبیل
 .17خوش اقبالي ـ دلتنگي به سبب دوري از وطن يا
 .11كجاوه ـ واحد چلوكباب ـ حالت بیزاري از ديدن
خانه خدا

نکات سخت هم اساسي ساده دارند

جدول متقاطع

ليمپو

ليمپو

ليمپو

ليمپو

45

17

نکات سخت هم اساسي ساده دارند

نکات سخت هم اساسي ساده دارند
نکات سخت هم اساسي ساده دارند

46
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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
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«ﻣﺴﮑﻦ604.250.0202
»ﻣﺸﺎور وام

20 Tucson Ultimate AWD

ude:

 دﻻر50 پر کردن ﮔاز کولر اتومبیل فقﻂ

Email: 2500202@gmail.com

eel Drive

and Apple CarPlay™‡

AirCare
تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پﺬیرفته میشود

Monitor

604.250.0202

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

Email: 2500202@gmail.com

فروزان یﺰدان

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

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

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

مترجم رسمی وزارت دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا

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

ر کانادا

forouza.yazdan@gmail.com

Forouzan Yazdan

M.A.

Licensed Property Manager

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

www.pacificrugga

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

مکان برای آگهی شما رزرو شده استCell:
این604.377.9225


3110-233 Robson St.,

۳۱ ﻮﺍﺑﻪ ﺷﻴﮏ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ
Facebook.com/KhashaHomes

....ﻥ ﺗﯽ ﺗﺎﻭﺭ ﯾﻞ ﺗﺎﻭﻥ

.برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید

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

604-921-4726

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

#310-523 Whit

310 – 523 Whiting Way


Coquitla

Vancouver

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

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

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

www.raminmahjouri.com

رن و اصیل

ARE YOU READING THIS?

در همکاری با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری

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

گالری و خدمات

11

604-817-9933

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

دارالتـرجمهرسمـیخشـا

به قیمت مناسب

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

فرش دلیـری
30

rranty††

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

تعویض لنت ترمز جلو
با قﻄعه

Towing

مسکونی و خدمات اجارهPامﻼك
مدیریت
acific
Rug galleRy

km
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$620,000

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

 ﻣﺷﺎﻭﺭ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻣﻼک،ﺧﺷﺎ

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

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

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

HomeByHoma@gmail.com

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

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

- Cross Border Immigration Law
- Family Law (Divorce)

.برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید

604-620-9598
604-921-4726

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

ز عالی نسب

778-320-

SanazAlinasab88@g
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